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ΤΑΛΗΉΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ ΛΟΙῸΣ Α᾿ 

Ξ8. ὍΒαεττ, τα. ΥΙ. Γρ. 49. ἘΔ. Βα, ἴο. ΤΥ. (Ὁ: 520.) 

Κεφ. α΄. ἜΣ: περὶ τὸ σῶμα τἀνθρώπου τέχνης μιᾶς 
οὔσης; ὡς ἔν ἑτέρῳ δέδεικται γράμματι, δύο ἐστὸν τὰ 
πρῶτά τε καὶ μέγιστα μόρια“ καλεῖται δὲ τὸ μὲν ἕτερον 
αὐτῶν ὑγιεινὸν, τὸ δὲ ἕτερον “ϑεραπευτικὸν, ᾿ ἔμπαλιν 
ἔγοντα πρὸς ἄλληλα ταῖς ἐνεργείαις, εἴ γε τῷ μὲν φυλάξαι, 
τῷ δὲ ἀλλοιῶσαν πρόκειται τὴν περὶ τὸ σῶμα κατάστασιν. 
ἐπεὶ δὲ καὶ ἀξιώματι καὶ χοόνῳ πρότερόν ἔστιν ὑγεία νόσου, 
χρὴ δήπου καὶ ἡμᾶς, ὅπως ἄν τις ταύτην φυλάξειεν, ἔπι-- 
ὑπέψαν πρότερον; ἐφεξῆς δὲ καὶ ὥς ἄν τις ἄριστα τὰς 

Ὁ ττροισονν-- ἡμ΄. " 

ΘΟΑἸΙΕΝΙ ΤῈ ΒΑΝΙΤΑΤΕ ὙΨΕΝΌΑ 

᾿ ΤΠῚΒΕΒ ῬΒΙΜΥΞΒ. 

Ὀ4»5».1 {) Ὅπα Πὲ 815, ἅπαθ οἶτοα σοσρτβ πος 

χαΐλ8 οσοαραΐαγ, τὸ ἴπ αἰΐϊο. ΠΡΥῸ ἀεοπιοπῆγαΐππι - «ἢ, 

ε)8. Ῥυπηαᾶθ δὸ στιάχπαθ Ῥαγίαβ πὴΐ ἅπαθ: ᾿παχτη 

αἸΐεσα [δηϊία 5. σομουνψαίσιπ, δ]ΐογα οπγαϊ χ ἀρροη σία; 

4πᾶ6 σομπίγατία Ἰηΐον [6 παρεπέ οἴδοῖα : Παυτάθηι 11} ἐπότ], 

Ἡμῖο᾽ ἱπηταθίασο βδίθμ σοτρονῖς ΕΠ Ῥχοροπίαμ, Οὐππι 

γεγο οἵ. αϊσηϊίαΐβ εἰ ἔδηροσς [δ μϊξα5. πηουρ ῥγάθοδάδξ, 

πἴατιθ δὲ πὸβ, {ποιιδαπιοάθμ Πμαδο ἰοσναπᾶα πὲ, οοπῇπ 

ἄργατθ ῥυὴὰ8. ὁροχίεξ, ἄδιπᾶθ νοσο; πὸ ῥαοΐο σοιηπισ-. 

ΘΑ υβ ΤΟΣ. τὰ. ᾿ Α 



Δ ΤΑΖΕΚΝΟΥ {ΦΕΓΙΕΙΝΩΝ 

τι. ΟΠατε. ΨΙ. [4ο, 4τ.} ἘΔ. Βα, 1. (520.)} 
͵ 2... “ τ δ᾽ 5 ΄ ἡδὸ φρο βαρετ ον, ᾿Ξ τι 

ψόσους ἐξιῷτο. κοινὴ δ΄ ἀμφοτέροις ὅδὸς τῆς εὑρέσεως, εἴ 
γνοίημεν, ὅποία τίς ἔστι διάϑεσις τοῦ σώματος, ἣν ὑγείαν 
ὀνομάζομεν" οὐ γάρ τον οὔτε φυλάττειν αὑτὴν παροῦσαν, 

ψῖν 9 - τ , Ἔ“2,5 3. ᾿» 3: ΡΞ: 
οὔτ ἀναχεᾶσθϑαν ὄρ Ὁ ποσιένην οἷἵοίτ ἂν εἴημεν Ἔ ΡΟΙΙΞ 

τες. τὸ παράπαν, ἥτις ποτ ἐστί, ᾿7έγραπταν δὲ ἡμῖν ἕτέ- 
ρωϑὲυ καὶ περὶ τοῦδε, καὶ δέδεικται τῶν μὲν ὁμοιομερῶν 
ὀνομαζομένων ἢ ὑγεία, ϑερμοῦ χαὶ ψυχροῦ, χαὲ ὑγροῦ καὺ 

ξηροῦ ; συμμετρία τις ὑπάρχουσα, τῶν δ᾽ ὀργανικῶν ἐκ τῆς 
τῶν... ὁμοιομερῶν συνϑέσεώς τε καὶ ποσότητος καὶ πηλικό- 
τητος “αὐ διαπλάσεως ἀποτελουμένη. ὥστε χαὶ ὅστις ἂν ἘΠΕΡΟΙ ΤΟΝ τ: 
ἱχανὸς ἢ φυλάττειν ταῦτα, φύλαξ οὗτος ἀγαϑὸς ὑγιείας 

ἔσται. [41] υλάξε δὲ πρότερον ἐξευρὼν ἅπαντας τοὺς δ, τ Θ0᾽ Ὁ :Ξ πος Ζ' σ 5 
, 

τρύπους, καϑ' οὃς διαφϑείρεται. ὥσπερ γὰρ, εὖ καὶ παντά- 

πᾶσιν ἀπαϑὲς ἦν ἡμῶν τὸ σῶμά, τῆς προηγουμένης αὐτοῦ 
ξέχνης οὐκ ἂν ἐδεήθημεν, οὕτω γῦν, ἐπειδὴ πάσχει πολύει-- 
δώῶς, ἀναγκαῖον ἔσταν προστήσασϑαί τίνα τέχγην, τὴν 
ἃἁπάσας αὐτοῦ τὰς β ἄβας γοωσχούσαν τὸ χαὺ φυλάττεσθαι 
δυναμένην. 

ἀλιηης. τπουρθοβ αὐ ἀρῖσαῖ. ὕιυαβαιθ δπΐοση ἡπισθηξθπ-- 

ἄδο οοΙητημμ8 σία ΕΠ, Π᾿ σορπονουίημι8, 4118118. ΠΕ 15. οου- 

Ῥογβ αἴΐθοῖπι5; αν (απ αΐθη ἀρ ρΘ]]ατππβ; πε ἀοστηίάοπι 

πθο Ῥ͵δοίθμξθη [ευναῦθ, πρὸ Ἰαϊνοξαοίαίαμι το που Ροί- 

Πηξ, αἀπ:|, “παθπδηι 66 Πξέ, -Ῥοητίτ5 Ἰρποραηί, ΘΟΥῚΡ Ππιτ5 

ἂς Βοὺ 111 οἴϊεπ ἀϊπηαβαθιθ, Πη]αΥτιλ, αὐᾶ8 σοοσδηΐ, 

Ῥαγίμαμι [δμϊαΐθη, 4114], ῬΡΊΟΙαΙ, παπιταϊ οἱ Πσοῖ, οοπι- 

το ἃ ΘΡΑΓΙΟΙ 61) απιαη! απ εἰ, οΥ̓σδηοαγτηι Ὑ6͵Ὸ οχ Πβηι-- 

“ται πη Τρίαταπι σοπιροβοπο, δὲ πτηηοτο, δὲ τπαρη απο, 

εἰ σοπίοτημδίίοηια οομἤάγο, Ὅπανθ, 4545. Πα6ο σοπποῦθ 

ἔθου! Ροῖπε, 15. ορξηναβ [απτζαξς οαβοβ πους, Ὑπορζέοσ 

διιΐουη, ἢ τποᾶοβ ομῖπεβ, Φαρη5. νἱ δ εν» ΘΟ Ροσΐοϑ᾽ 

ῥυῖαθ ΒάΡπευῖε, ΘΙΌΒΕ οπϊπι, ἢ ἱπηρα! 116. Ποῖ5. σοχρτιϑ 

εἴδες πα]! ἀοἀογάγεξ ἀτίθπι, αἀπ68. ἐἦτπι5. ἐπέοϊας ρχδθξ 

εἴθε, 1ξα ππιπδ7). απτιη αἰ ΡΠ 5. χη] ἴσαις ἰεοθα5. ἐπρο- 

Πξαπε ΒΕ, σεχέατα, ΠΡ: ἀθβοῦοιε ἀτέεηι,, ᾳπαθ. δὲ οὐϊτηθ8 δἢ5 

Ἰπεδοῖοβ μοχίρίοεσο, οὐ Τρίαχα “ἀρ 118. τυ θεῖ ρο πε, Ἔ 



ΑΟΙΌΣ «4 5 

ἘΔ, Οδατε. ΨΙ. [4τ.1 Ἐ8, Βεῖ, ΤΥ. ((30) 

Κεφ. β΄. Εἰσὶ δὲ βλάβαν τὸ καὶ διαφϑοραὶ τοῦ σώ- 
μάτος ἡμῶν διτταὶ κατὰ. γένος " αἵ μὲν γὰρ αὐτῶν ἄναγ- 
καῖαΐ τ εἰσὺ καὶ σύμφυτου, τὴν οἷον ῥίζαν ἐ ἔχουσαι τὰς ἀρ- 
χὰς τῆς γενέσεως" ἔνιαν δὲ οὖκ ἀναγκαῖαι μὲν οὐδὲ ἐξ 
ἡμῶν αὐτῶν δρομώμεναι, διαφϑείρουσαν δ΄ οὐδὲν ἧττον ἐκεί- 
γῶν τὸ σῶμα. δισιρήσομεν ἤδη χωρὶς ἑκατέρας. αἷμα σαὶ 
σπέρμα τῆς γενέσεως ἡμῶν εἶσιν ἀρχαὶ, τὸ μὲν αἷμα οἷον 
ὕλη τις εὔρυϑμός τε καὶ εὐπενϑὴς εἷς ἅπαν τῷ δημιουργῷ, 
τὸ σπέρμα δὲ τὸν τοῦ δημιουργοῦ λόγον ἔχει. κέκράταν δὲ 
ἑκάτερον μὲν ἐκ τῶν αὐτῶν στοιχείων κατὰ γένος; ὕγρου 

“αὶ ξηροῦ, καὶ ϑερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ἢν εἴπερ ἐϑέλεν τὸς οὐκ 

ἀπὸ τῶν ποιοτήτων , ἄλλὰ κατὰ τὰς οὐσίας ὀνομάζειν αὐτὰ, 

γῆς καὶ ὕδατος, ἄέρος τε καὶ πυρός" οὕτως γὰρ ἡμῖν ἐν 
τῷ περὶ τῶν χαϑ' Ἵπποχράτη στοιχείων ἀποδέδεισεαν δια- 
φέρουσι δὲ τῷ ποσῷ τῆς μίξεως, τῷ μὲν γὰρ σπέρματι 
σλέον ἐνυπάρχεν πυρώδους τ καὶ ἄερώδους οὐσίας, τῷ δὲ 
αἵματν γεώδους τῷ καὶ ὑδατώδους. ἐπιιρατεῖ μὴν ἔτι κἀν 

ὍΔ. 1... ὅ4π6, «τὰ φοῦρη5 ποῆγαπι Ἰαθδᾶππε σοΥ- 

στιηραηΐααθ, οα [πὴ σοπθτα ἀμπρ]ιοῖα; 411α απϊάθηι π6- 

οοἴϊαντία εἴ πο0}015 σομσομία, ἀπαοαθ οχ 1ρῆ5 σϑηθγαίϊοη 8 

ῬΣΙΠΟΙΡ115 νοὶ αῖ γδᾶϊος οὐϊππίασ; αταρᾶδηι σογῸ πο} π6-- 

οοἴϊανία απἰάδηϊ δ απὰθ ἃ 10}18. ποὸὰ φχοοοάπμηῃξ, προ 

ἰαπιθι Πλΐπιιδ. ἡπᾶπὶ 116 σουρῖ8 ποῆσαμι σΘΟΥΓΙΠ ΡΠ. 

εγδαας ἴαπὶ ἰθουππι αἰ στιιοπαβ8. ϑ'δηραϊβδ οἴ [6161] 

δαοποχαίϊομῖβ ποῖναθ Ῥυϊποῖρία Γμπὶ: [ἀπσυΐϊθ αὐϊάεη οδα 

χααίου!68. απαθάδηι αρία σοποϊμμδαιθ, δὲ οριποὶ δᾶ ατά- 

ψὶ5 ἴδαθπαχ,; [δηθπ ὑαγῸ ορίβοῖβ ταϊΐοπθπὶ ΟΡ 818. 

Μικίτπ οἷ Βογαπὶ τὐγαηαας εἰΓάθμι σοποσθ δ] θη η 5 

Βαμηϊᾶο οἵ Ποοο, ἔγίσίάο εἴ οαὐᾶο, απὲξ, ἢ αι8 νοΐ, 

ΑὉ εἰθηίϊα Γπηιρ15 ΠΟΙ ΠΡτι8, ποῖ ἃ αααϊἑαία, ποπιΐ- 

χιαῇδ, ἴεσγα εἴ δᾷπα, δέσϑ εἵ ἴσπθ. 5105 δηΐπὶ ἀθπ)οηῇγα-- 

ἔπη Ὑ0Ρ18 6 ἴπ 6ο ἰῦγο, ἀαθπι ἄἀθ δἱθμιθηξβ 6χ Πίρ-. 

Ῥοογαΐῖῖβ [επίοπεϊα [ΟῚ ρπητα8. ἘὈπάρπξ δυΐθη χαΐΐοπα 

χαλχίϊουδ. ϑΘιαμϊάθμ, 1} [οπιῖπθ Ρ]ὰ5 6 ἴσπϑας Γπρῆδη-- 

(ἰὰβ εαἰᾳι8 δἔγθαθ, ἱπ [ἀπριΐπθ δάπθαθ ἰδυγθαθαμο, 

ΔΝ 2 



Α΄ ΤΑ ΜΗΝΟΥ͂. ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

Ἐὰ. Ομασε. σΊ: [41.] ῈΔ. Βαῖ. ΤΥ. (620, 35:.} 

τούτῳ τὸ μὲν ̓ϑερμὸν τοῦ ψυχροῦ, τὸ δὲ ὑ ὑγρὸν τοῦ ξηροῦ; 

καὶ διὰ τὴν ἐπευεράτειαν ταύτην" οὗ ξηρὸν, ὥσπερ. ὀστοῦν 

καὶ ὄνυξ καὶ ϑοὶξ, ἀλλ᾽ ὑγρὸν. εἶναι λέγεται, τὸ δὲ σπέρμα 

ξηφότερον μέν ἐστιν ἢ κατὰ τὸ αἷμα, δυτὸν μὴν ἔτι. καὶ 

ὑγρὸν ὑπάρχει καὶ αὖτό. καὶ οὕτως ΡΘΕ εν ἡμῖν ἤ 

ἀρχὴ τῆς γενέσεως ἐξ ὑγρᾶς οὐσίας ἐστὶν, ἣν οὐχ ὑγρὰν 

δήπου φυλάττεσθαι προσῆκε , μέλλουσάν γε νεῦρα καὶ φλέ- 

βὰς καὶ ἀρτηρίας τε καὶ ὀστᾶ καὶ χόνδρους καὶ ὑμένας 

καὸ ὁσα τὔλλα τοιαῦτα γενήσεσϑαι-. συγκαταβεβλῆσϑαι. τοί- 

γυν ἀναγκαῖόν ἔστιν εὐθὺς ἀπὸ τῆς πρώτης γενέσεως ἰσχυ- 
ρότερον ἔν τῇ κράσει τὸ ξηραντικὸν στοιχεῖον. ἔστυ δὲ τὸ 
τοιοῦτον τῇ φύσει μάλιστα μὲν τὸ πῦρ ; ἤδη δὲ καὶ ἡ γῆ" 
ξηρὸν γάρ τι χρῆμα καὶ γδὲ. ἄλλὰ ἘΞ μὲν γῆς οὔχ οἷόν 

τε ἦν μίγνυσϑαν πλέον, ὡς ὑγρῶν εἶναι δεομένων τῶν Ἴ 
χῶν' τοῦ πυρὸς δ᾽ οὔτε πωλύει (421) πλέον. μιχϑῆναν καὶ 
πέκραταν τοσούτῳ πλέον ἔν ἀμφοῖν, ὡς μήτε φρύγειν ἤδη 
καὶ καίειν αὐτάρκως τὸ ξηραίνειν. καὶ γὰρ αὖ καὶ τὴν 

φιαυπαπδια ῬΥΘΘΡΟΙΙοέ ἢ ΒΟ ἀποήας δὲ οα]ξάππι {τρί ο 
εὲ παμηάπη βθοο,, δ ΟΡ δαπὶ ὀσπρεγδσίζαην ποτὶ βού, 

ἤσαξ οἵα, τπιπρτιῖβ ρέϊαδνθ, [ε4 μαπηϊάτι. οἵ ἀτοϊξησ. Αξ 

ἴϑπιεη. ἰαπραῖηθ Πόοίτιβ φυϊᾶθη οἱξ, σοαδἔοστιηι ἐρίμπι 4πο-: 

4π6 παμηϊάπηι Παχίθαπα εἢ. Αἴαθο 1ὲὰ πορὶβ τυὐσϊπηπθ 

ΕΣ Βυπηϊᾶα Γαθαπεα ρυϊποῖρίτ σοπεγδίιουβ εἴ, Βαπο 

ἴαυαοῦι απιϊατη. [ΕΥ̓ΨΑΥῚ ΘΟ ΘῈ Π9 ΠῸΠ εγαξ, ἢ τηθάο 

εχ εα ποῖνί, ἀγίεσιδα, νεϑπαθ, ὁ, σδυ ]αρίποβ., τη6ηπ-: 

“Ῥγαποϊαθ δὲ δῖα 14 σϑήτπβ βοτὶ ἄφρβρεογθηΐ, Αβππαϊ δαιῖ- 

ἄεθπι ἤαΐξίπι ἃ Ἰηϊο. σεπουδίϊουβ να]! 41πθ 1 θηιροχα- 

τηθῃΐο ορογίαϊξ οἰθηιθηΐασιη 14, ααοᾶᾷ Ποοδηαι νἵπι παρεχαΐ, 

ΕΠῚ νϑσὸ 1ᾶ4 πίαγα. φαϊάθιῃ χηδπκίχης 1ρηῖ5, [6 ἴαϊπεη δ 

ἕεῦχας 6 ϑηϊαὶ ἐα ἡποαπα τ65 ἴσοα, ψεγαπι Πηΐπ8. ὉΠ 

ἡγαγηῖ σου! ῬΟΙΠΡ:16 ποι εγαΐ, ἀαππὶ ἱρία ῥυϊποῖρία ἢ 

ἄσρεβαχξ Βυγηϊαίονα. - Ἰσμπῖβ. σευ (πὸ τπαΐη5 Ῥ]π5 πὲ αα- 

χα χίπ, π6ο ορῆαξ αυϊοχπδηι,. οἱ [απα 1111π|8 δα πηι χέπιη, 

ἐπὶ ταηΐο ρΊατθ Ρ]ὰ8 ἐπ αἴγοίμθ ῥυϊποῖρίο, απδιιπι πι6Ὸ 

ἴδτι Ἰοιύδαξ ταῖν, δὲ ἴδηηθῃ ἀρῃπᾶὺ βοοεῖ; μά ἐξίαπι 



: «1010. “1. πλευπ ττ τες ἃ 

Ἐδ. Οματε, ΥΙ, [43.45.1 Ἐὰ, Βαῖ τν, (α51 
πρὸς τὰς κινήσεις ἑτοιμότητα τοσοῦτον ὑπάρχον τὸ ερ- 

. μὸν ἱκανὸν ἦν παρασχεῖν. ὑπὸ τούτου δὴ τὰ μὲν͵ πρῶτα 
συγίσταταί τὸ καὶ βραχεῖάν τινα πῆξιν λαμβάνει τὸ δύημα" 

ἷ μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ μᾶλλον ἤδη ξηραινόμενον. οἷον ὕπογρα-: 

φὰς τινας ἴσχει καὶ τύπους ἀμυδροὺς ἑκάστου τῶν μορίων" 
εἶτ᾽ ἐπὶ πλέον ξηραγϑὲν οὖχ ὑπογραφὰς μόνον οὐδ᾽ ἄμυ- 
δροὺς τοὺς τύπους, ἀλλ᾽' ἀκριβὲς ἑκάστου τὸ εἶδος ἴσχει. 

καὶ δὴ καὶ ἀποπυηϑὲν ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἑαυτοῦ γίνεται ξη- 
ρότερόν τε καὶ δωμαλεώτερον, ὄχου περ ἂν εἰς ἄχμὴν ἀφί- 
κηται. τηνικαῦτα δὲ τά τε τῆς αὐξήσεως ἵσταται, μηκέτι 
ἐπιδιδόντων τῶν ὀστῶν διὰ σχληρότητα, καὶ τῶν ἀγγείων 
δὲ ἕκαστον εἰς εὖρος διαφυσᾶται , καὶ σύμπανϑ' οὕτως τὰ 

μόρια πρατύνεταί τε καὶ εἷς τὴν. ἀκροτάτην αὑτῶν ἰσχὺν 
ἀφικνεῖται. [42] τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε περαιτέρω τοῦ προσή-. 
κογτος ἤδη ξηροτέρων, ἁπάντων τῶν ὀργάνων γιγνομένων αἵ 
ΓΖ ἐνέργειαι, χεῖζον ἐπιτελοῦνται. χαὶ ᾿ἀσαρκότερόν τ8 καὶὲ 
ἰσχνότερον, ξαυτοῦ γίνετάαι τὸ ξῶον. ἐπὶ πλέον δὲ ἀναξηράι- 

"59: οὖκ ἀσαρκότερόν γε μόνον, ἀλλὰ καὶ ῥυσσὸν ἀπο- 

{λτιῖαϑ. ΟΑΪΟΣ δαπϊρίμας [αοϊπιαΐοπι ργδϑίϊασθ οἃ προ ῃοο ἴμε 

᾿δταῖ, ΑΡ Πίος ρίαν ρυίχαστα σορίξατ, Ῥαυϊιπιάτε ΘΟπΟΥΘ- 

οι, ᾳαοᾶ π᾿ πΐογο οοποθρίαπι οἷ; πιοχ βοοῖαβ τοδάϊίπι 

ΘΙΙΕ Ἡποάμηοιία απαράδτα εὲ χαδιηιθηΐα ου͵αδατθ Ῥϑτἢ5 

ορειπει. του νέσο οἴἶδηι Προσοίοθσηβ πὸρ 11ποαπιοπία 

γυἀϊπιοηΐανα τποᾶο., ἴδε εἴδη, ϑχαοΐατα ὉΠΩ Τα ΓΟ] 54.118 

Γρϑβοῖθπι οἤοπάϊ. ἰᾶται ψΕΣῸ ἀπ ποθὴ οαὐϊπηι ἔσῃ ἢο- 

οἷαβ. ἴπαπι γαϊοπμβ (6 :ρίο [ϑππροῦ εἴποῖξαν, ἄρπρο δᾶ 
ἤογοπα ρϑινυθμονῖξ, ϑοϑίαϊίβ. Ἔππι σοῖο δὲ ἡπουδιηθηήτῃ 

οἴητς Πῆϊαρ, οἴπραβ πὐπήγαπι 1ρῆβ ΡῈ. Ποοϊξαΐομι ποῖ: 

να Γοααδοίθιδ, οἱ ναϑ5. πιππατιαποάσαθ ἀπ αἴτια οχίομαϊ-- 

ἕατγ ομπρίαα ἄἀρπίηπο ρατίεβ πο (οϊπαπι χοραῆαςρ, [εὰ 

δἰίατι νἴχαβ ἤϊ85 {πιητηα5. ΟΡ πεηΐ, [πὰ 60 σεγο, ᾳποᾶ [86- 

ἀαϊίαν, ἴθιπροσθ, οπιμῖθη8 1δηι ἀπῇ, πο πε5 Ρ]τιβ᾽ 7110 

ΠοοοοεπΗραβ, ποη ἰρ] πατῇ σαΐαβαπο Ζαποῖο τηϊπ 5 Ῥτοθὁ 

Ῥογποιίαγ, [εα ἴδηι απΐπηα] 1ρίμτα. 2.861} 6 πέϊτι5 βγαρῖμητι5- 

ᾳπ6͵, αυᾶπιὶ ἀπΐ6.,. σϑααϊξασ. “Ἑτρο Ρ]π8 [4115 Ποοαΐαμι τοῖν. 

τηροΣ θη ἀτα9 τπ060,, ψοχαπα οἴασ τυβοίαπι ἐβιοίίαν: τέως 



᾿ 

8 ΤΑ͂ΛΗΝΟΡ ΦΓΙΕΙΝΩΝ 
Ἐὰ, ματι. ΨΊ, [45 Ἐᾶ. Βεῖ. ΤΥ. [αα..)} 
πελεῖταν, παὺ τὸ πῶλον ἀκρατὲς καὶ σφαλερὸν ἐν ταῖς κι- 
ψγήσεσι. καὶ καλεῖταν μὲν ἢ τοιαύτη διάθεσις γῆρας, ἄνά- 
λογον δ᾽ ἐστὶ τῇ τῶν φυτῶν αὐάνσει. καὶ γὰρ αὖ κῴφκεί- 
γη γῆράς ἐστιν φυτοῦ, δὲ ὑπερβάλλουσαν ξηρότητα γινο- 
μένη. μία μὲν οὖν ἥδε σύμφυτος ἀνάγκη φϑορᾶς ἅπαντι 
τῷ γεννητῷ σώματι, δευτέρα δὲ τοῖς ζώοις μάλιστα. ὑπάς- 

χούδα, τῆς ὅλης αὐτῶν οὐσίας ἧ ᾧύσις; ἔκ τῆς ἐμφύτου 
᾿ϑερμότητος ᾿ἀποτελουμένη. ταύτας μὲν οὖν τὰς βλάβας οὐ- 

δεγὶ γεννητῷ σώματι φυγεῖν ἐγχωρεῖ, τὰς δ᾽ ἄλλας βλάβας, 
ὅσαι ταύταις ἕπονταν, δυνατὸν φυλάξασϑαν προμηϑούμενον. 
ἥ γένεσις δὲ κἀκείνων ἔκ τοῦ τὰς ἀναγκαίας βλάβας ἐπα- 
γορθοῦσθαι πειρᾶσθαι. δεούσης γοῦν τῆς οὐσίας συστά- 
σεως ἐπὶ πάντων τῶν ζώων, εὖ μή τις ἑτέρας ὁμοίας ἀντεισά- 
γεν τῷ ἄποῤῥέοντι, διαφορηϑήσεταί τε καὶ σπεδασϑήσεταν 

«“ - Ἵ - Ξ- , 
“οὕμπαν οὕτως τὸ σῶμα. καὶ διὰ τοῦτο οἶμαι τὴν φύσιν 

3 » -“ ΓΑ 5 . Α » Θ τ 3.5 5 ἣν, 

οὗ μότον τοῖς ζώοις, ἀλλὰ καὶ φυτοῖς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς συμ- 
ψττ - , ΕῚ 7 Ξ - ἈΡΡ ΕῚ ΄ 
φύτους δοῦναν. δυνάμεις ἐφιεμένας τῶν ἀεὶ ἐλλεωτόντωγ. 

«ποάας ἱρῇ ᾿πν]11 αἴαμα 84 πιοία9 [το5. ἐπ 1165 [ππέ, 
Αἴᾳαθ [4115 ασυϊάθηχ αἰδοΐπδ ἔθπίτιτα ἀρρο]ϊαΐατ, οἱ, απ8θ 

ἀπ {Πυριρὰ5 ἀγοζαοίῖο ἀϊοϊαχ, Ῥγυοροσῆοιμθ τοβροπᾶθηβ: εῇ 

δηΐτα δὲ 1114 Πγρὶ5 Γδαῖαπι, Ποοϊΐαξιβ Θχοο τα. ῬΥον Θη16Π5. 

Ὅπε ρίζαν μαθς δῇ. οὔμτὶ σϑηϊΐο σουροτξ οουγπρέἕθὶαθ 1π-- 

τουϊαβξατια οομπαΐα τιθσοίπίαθ5θ, ΑἸίεσα εἴ, απ86. οἴΐαπι 11 

δηΐπι 11 π|5. Ῥυδθορθθ σοσηϊίητ,. ἰοπβ [αρΠαηέίαα ΠποΣ, 
ποτ ἱππέα ΟἝΙΟΥ οχοϊίαῖ. δβ τίδαπι Ἰαοίαχαβ ΠΌΊ]τη, 

ᾳιποᾶ σοπίξαια βὲ, σοῦρτβ «οἤπσοτα ροίοίδ; τοταπαβ στο, 

απᾶ6 παβ. [ἐαπαη αν, Ῥγονίἀθπία δου βοαπο οογέα ροϊοῆ, 

Ῥουτο [ιῖ5. ἀποατιθ ποῖ Δ] ατι8 οὐῖρο οἴ, απᾶπὰ δχ ἱρῇδβ 

Ἴδτα, ἀϊοίί5 Ἡθοϑίζαυ 18. 7δοΐῃγιθ.. σου σοι 15. δἴαψπα. [αγοίθη- 

α15ς. Ναπι ἄπππι ἰοΐα τῖο]65 απίπιδϊΐππὶ 1π ρεγρεΐαο., 

ἔπους Πί, 11 Πηλ115 αἰΐογα αρἤαμα ρτὸ 66, απ ἄ6- 

Πυσῖς, τεπηίαία πὲ, ἀϊοϊνθίαν σοσίθ δίαπθ ἀπηραθίξατ 

πηϊνενίαπι ΘΟΥΡα8. Ουο ζαοΐαμπι ΔΥΌ του, τὲ παΐαγα ποτὶ 

ὐϊ μια! θα5 τποᾶο, ψοταμι οἰίατα ΠἼγριρα5. Σπἤιὰβ «αβίδαπι 

ξασυ]ξάϊο5.- ε)15, ἀποὰ ἄθοίο, ἴδιηιρεσ ἀρροίοθσιζοβ. δ ἀπίο 



«ΦΟΓΟΩΙ 4. ᾿ 

Ἐὰ. Ὅματε, ΨΙ. [42.] Ἐὰ, Βαί. ττ. (511. 

οὔτε γὰρ ἐσϑίευν οὔτε πίνειν οὔτε ὡνοπνεῖν διδασχόμεϑα 
σρός τύνοθ ἀλλ᾿ ξξ ὀρχῆς ἔχομεν ἁπάντων τούτων ἐν ἡμῖν 
αὐτοῖς τὰς δυνάμεις, ἄνευ διδαχῆς ἐπετελούσας. ἅπαντα. 

διὰ μὲν οὖν τῆς ἐδωδῆς ἀναπληφοῦμεν, ὅσον ἂν ἀποῤῥυῆ τῆς 
Ξηφοτέρας οὐσίας, διὰ δὲ τοῦ πόματος τῆς. ὑγροτέρας ἂἀν- 
τεισάγομεν; εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐπαγάγοντεβ ἄμφω συμμετρίαν. 
οὕτω δὲ καὶ τῆς ἀερώδους τε χαὶ πυρώδους. οὐσίας τὴν 
συμμετρίαν ἀναπύοαῖς τε καὶ σφυγμοῖς διασώξομεν, ἄπο- 
δέδεικται δὲ καὶ περὲ τούτων ἅπάντων ἴδίᾳ καϑ' ἕκαστον 
ὃν ἑτέροις γράμμασι, “δὲ προσήκειν ἡγοῦμαν τῷ λόγῳ τῷ 
ψῦν, ὁσα δέδειχταν δὲ ἐκείνων ὑποϑέσεις πουηδτιμένους πρὸς 
τὴν ὑγιεινὴν πραγματείαν οὕτως ἔχεσϑαι τῶν ἑξῆς. 

Κεφ. γ. ᾿Ἐπειδὴ γὰρ ἀποῤῥεῖ μὲν ἁπάντων τῶν ζώων 
δσημέραι. πολὺ μέρος τῆς οὐσίας διὰ τὴν ἔμφυτον. ϑερμό- 
τητα, δεόμεθα δὲ ὑπὲρ τοῦ τὴν συμμετρίαν αὐτῆς. διάφυς 
"λάττεσϑαν συτίων τε καὶ πομάτων, ἀναπνοῆς, τε ποὺ σφυ- 

γμῶν : ἐξ ἀνάγκης ἀκολουϑύσει τοῖσδε περιττωμάτων᾽ ̓ γένεσις, 
εἶ μὲν γὰρ, οἷόν περ ἦν τὸ χενωϑὲν, ἕτερον ἀκριβῶς τοιοῦτον 

Πρεΐαι ἄερθοσῖ!. Νόηῃ δῃΐπὶ νοοῖ, δίδοτθ, δῃξ τεῖρίταιν 
α αυοαπδτῃ πίαααμῃ αἰ οιπῆβ, [64 Παιάμα, ἃ ΡΥ Πηοῖρῖο 16-- 

Οὐξαΐο5 ἢπ ποθ ΒΑρθιημβ, 4πᾶθ δαθο οιηηΐα οἴττα ἀοοεπ-- 

ἔΘΙ Ῥουβοΐδμε, Οἴρο Ἰρίϊατ, ᾳφαϊοαυμ βοοίοτιβ ΓΑ Πρμεῖαθ 

οἰ Παπίϊ, τεπάξαίπτις, ροΐξὰ, «αϊοφαϊᾷ Παχημ! ἀ! στα Α αἴψαθ δὰ 

φυϊμδα 1ΐα ὉΠ δ ατε, ἀτῶθο γεάποϊπιηθ. [4 

ψέσο οἱ αὔγεαθ ἱσπθδθαπθ Γαρἤαηπίίαθ τηοᾶππ τορι το οτθ 

(οἵ Ῥαϊα. τασηιατ, Ὅς ααῖρὰ5. οἸλΒῖρι5 ΘΕ δ τι βρ.]αἰάτα 

ἀϊοίππι ἃ πορ8 1ῃ. 41118. ψοΙπαπητηρτιβ οἷ, χιδὸ ἃ ρνυδϑίεπει: 

αϊρυΐϊαξίοσια. ΔΙ ππιτα σεηΐθπητι5, πὶ, ααα6 101 ἄοπὶ Ἰηομῆταία 

ἴαπε, αἃ [ἀπϊξαϊῖ5 τπϑπάδο ατίθια Βυροϊμοίθοβ. Ιθοο ροξι8, 
ἔς 4πὰθ ἀεδίποερβ [Δηὲ ασστοἄϊαμηον, τῷ 

(ἀρ. 1Π. Οασμι οπίηι αποίἀϊ8 Ῥτορέον λη Πέττα ρῆς 

ΘΆΤοτθπὶ ομποῖῖβ πάπα Πρ η5 τηθτα [ἀΡ Παπεῖαθ Ῥοσεο ἄε- 

{παῖ 1 ά᾽σοαπιιβ ατιΐθμι δα τι φοπη πιο ΘΥ Δ Ομ θη οοπ-- 

Γουνατιάδτη οἴρο, ροῖα, σε[ρίταοπο δὲ ρα, πδοοίΐθ εἰξ 

ΣΧ 118 [ϑαπϊ Θχογθιηθηΐοταμι Ῥτονοπίπιπι. Νά 8, φυαῖο. 

εχάξ τἸρίππα, ααρᾶ οπϊαχιξς, ἴα] Ῥέοτίας δἀγάηβοιο εἰ : 



8 ΤΑΔΕΝΟΥ ὙΓΙΒΙΝΩΝ 

ἘΔ, ΟἸδξεζ, γι [4, 452 ᾿ Ἑὰ. Βα, ὙΥ. (221.) 
3ι ΘΕ - 

εἴχομεν αὐτῷ προσφῦσαι δὲ ὅλου, χάλλιστον ἂν ἦν τοῦτο 
͵ ΓΞ: 

᾿χαὶ ὑγεευνότατον. . ἐπεὶ δὲ τὸ βὲν ἀποῤῥέον ἑκάστου τῶν 
4 , 

μορίων τοιοῦτον τῇν φύσιν ἐστὶν, οἷόν περ αὐτὸ τὸ μό- 
3φΦ νι Χ ὭΣ, γ ὦ , ΕΑ ͵ 3 - 3 

ριον, οὐδὲν δὲ τῶν ᾿ἐσϑτομένων ἢ πυνομένων ἀκριβῶς ἔστι 
Ξ ἜΣ ΣΥῸΣ - : , 

τοιοῦτον, ἀναγκάϊον ἐγένετο τῇ φύσει προμεταβάλλειν τὰ 

καὶ πέττειν αὐτὰ, καὶ ὡς ἔνυ μάλιστα προπαρασκευάξειν 
, - ΄ 

ὅμοιά τῷ ϑρειψομένῳ σώματι. πᾷν τούτῳ τὸ μὴ πατεργα- 
σὲ ΕῚ - δ᾽ 3 ϑὲ ΕΣ ͵ - χ᾽ 

σθὲν ἀκριβῶς μηδ᾽ ξξομοιωθὲν οὔτε προσφύεταν τῷ σώ- 
ματι, καὶ ὥς περιττὸν ἀλᾶται κατὰ τὰς ἔνδον εὐρυχωρίας, 
"2 “- ᾿ “7.5; -Ξ 
ὅθεν πὲρ αὐτῷ «αὐ τοὔνομα πρὸς τῶν ἔμπροσθεν ὀρϑῶς 

΄ » ΄ ᾿ ἐτέϑη περίττωμα, ἔπειδὴ οὖν τὸ μὲν ἐσϑίευν καὶ πίνειν 
ἀναγκαῖα τοῖς ζώοις ὑπάρχει, ἀκολουθεῖ δὲ τούτοις. ἦ τῶν 
περιττωμάτων γένεσις, Ὀὕργαγᾷ τε πρὸς τὴν ἀπόκρισιν αὐτῶν 

δε ΣΕ ΄ τ Δ ὃ , Σ - 3,,2 
7. φύσις παρεσκεύασεν, καὶ [45] υγάμεις αὐτοῖς ΡΞ ΣΕ, 

ὁ; ὧν κινούμενα. τὰ. μὲν ἕλχει, τὰ δὲ ξαπαραιξέμσεν, τὰ 

δὲ ἐκκρένει, τὰ περιττώματα, χαὺ χρὴ δήπου καὶ ταῦτα 
᾿μήτ᾽ ἐμφράετεσθαι κατά τι, μήτε ἀῤῥωστεῖν πατὰ τὰς ἔνερ-- 
γείος) ὑπὲρ τοῦ καθαρὸν ἀεὶ καὶ ἀπέριττον φυλάττεσθαι 

τοΐστα Ἰοετοῖ, ορέξϊπητη 18 [6] ΠΡ υυπυππισια Ρἷαης οἰεξ, 

ψευαα ἀπη; 14, ἀποᾶ ἃ Πηρη]5 ρυεριι5 ἀοῆηϊξ, [819 
᾿παίηζα 61, 44115 ΕἰὉ ρὰγδ τρία, 1.1] ἀπΐθι δοσαπι, απᾶ6 

εἀππέαν Ὀἠρυπίαννο, ο᾽πβηισαϊ ῥχόυίαβ οἵδ, πθοθῆαχίπτι 

χιδίησας Καῖ, ῬΥΐαβ. δα ταμΐαγϑ. δὲ οοποοῆποέθ, δ απ8πὶ 

βου πιαχῖχηθ οίτπην οἰἥοεγο Πημα σοχΡοΥ, παϊτίοπᾶο. 
Ἰὰ απὸ ὀρεγα κὶ α!ᾶ 5:60 σοῃΐξοίατη, π66 Ῥτουΐαϑθ αἰδην-- 

᾿1αδαγα οἿς, 14 οΟΥ̓ΡΟΥΪ ποῖ αὐπαΐοϊίαν, δὲ᾽ Ῥϑτ ἡρῆτι5 Ἰαχίοτᾳ 
ἀπιῖα5: Γραίία ἰαπαδατι Γαρουνασαπειμα οὐσαῖ; τπᾶς ποιηὲπ 
αθοηο χεοΐθ ἃ τῃϑήουιριβ ἱρῇ οχοχθημουέππε εἰξ ἑηδίίατη, 
ρα 5} δἄογθ ὈΙθεγθαας βοροΠασῖα. ΘΩΊΤΑΔ ΤΑ Ρ.ι5 

. Βπε, ιδθο' δυΐθα ΓαρΙοαμααίοῦ Θχοσθηιθπίοί πὶ δοπεγαΐῖο, 
᾿δίητα ποὴι [ΟἸστὰ ἱρῇθ ἐχοονηθαᾶϊβ 1π βυτιπιθπία ἐπ οέε, 
ψογατι οἰΐατι 1π ΠΡ αχηθ 115 Ἰρ[!5. ΓΔου]αίθβ 1πέογαμε, ααῖρη5 
Ἰποίίαία ἀπαεᾶαπι ἀᾷ [6 ἐταῖατ! οπογθιιθηΐα, ἀπαθάδηι 4111 
«ρα αλιίαπξ, ααθοἄαῃη ΘΧΡΟΙππ, Αἴχαθ 86 ποίαθ 4Ἐ1- 
αυδίομιυ8ϑ οὐἶγυ, πθαὰθ δὰ ψπηοοποβ ἐμιβδοὶ]]α οἴο. 
ὀροείθε, ατὸ ὁορύβ ἔδθιροῦ, παυμάδπ, αἴαπθ οχοχεπηοπίῖς 



ΟΓΟΣ 4. 
9 

ἘΔ, Οματτ,-ΥΊ, [48] ᾿ ΠΠτο τ Βᾷ, Βαΐ, ΤΥ (551) 
τὸ σῶμα, καί σοι δύο μὲν ἤδη σκοποὺς τούσδε. κατὰ δίαι- 
ταν ὑγιεινὴν ὃ λόγος ὑφηγήσατο" τὸν μὲν ἕτερον ἀναπλή- 
ρῶσιν τῶν πενουμένων, τὸν. δ΄ ἕτερον ἀπόζρισιν τῶν πε- 

᾿ριστωμάτων. ὃ γὰρ δὴ τρίτος ὃ περὶ τοῦ μὴ ταχύγηρον 
γίψεσϑιαι τὸ ζῶον ἐξ ἀνάγκης ἕπεταυ 0: εἰρημένοις, εἴ 

γὰρ μηδὲν ἁμαρτάνοιτο μήτε ἔν τῷ τὸ “εγούμενον ἀνα- 
πληροῦσθαι. μήτε ὃν τῷ τὰ περιττώματα μὴ μένειν ἔγδον, 
ὑγιαίνοι τ ἂν ἐν τῷδε τὸ ζῶον ἀκμάζον τε μέχρι πάμ- 
πόλλου. “περὶ μὲν δὴ: τοῦδε καὶ αὖϑις εἰρήσεται, τοῦ λό- 
.γοὺ προϊόντος, ; 

Κεφ. ὃ. Τὸ δ᾽ ὑπόλοιπον ὧν ἐξ ἀρχῆς διελέσϑαι 
προὐϑέμεθα. προσκαταϑῶμεν, ὑπὲρ τοῦ διωρίσθαι σαφῶς 
ἤδη τοὺς ὑγιειγοὺς σποποὺς;, ὁποῖοί τέ εἶσι καὶ ὅπόσοις- 

ἔφαμεν γὰρ; ὥς; εἶ μὲν ὅπαϑὲς ἦν ἡμῶν τὸ σῶμα, καϑάσιερ 
ἀδάμας ἤ τι τοιοῦτον, οὐδεμιᾶς ἂν ἐδεήθη τέχνης ἐπιστα- 
τούσης αὐτῷ“ ἐπεὶ δὲ διττὰς ἔχευ τῆς φϑοῤᾶς αἰτίαρ, τὰρ 
μὲν ἔνδοθέν τε παὶ ἔξ αὐτοῦ, τὰς δὲ ἔκ τῶν ἔξωθεν στρος- 

 πεπτόντων, ἀναγκαῖον αὐτὸ δεῖσθαν προνοίας οὗ μικρᾶς. 

νδουτιπὶ ἰουνοιρ, Αἴαπθ. ἘΡῚ σεχηΐπατα. 76π| [οορτπα 

ΓΑἸΌΡΥ 18. νἹοῦαβ [ουπῖο ποιοῦ θπροίαϊ!; ΔἸ τοτισα νασπαίουθμι 
χορ θοπθμι, δ] θρα) Θχουοιηθηζοσαπὶ οχουθίϊομιθια. Το 

"Ἔϊπ5 παπιατιθ, απ ππὸ [ρθοίαξ, π6 ΔΗ ΠΊ8} ῬΥδορτόροτα [ἐ- 

ποίοαϊ, ἄποβ δι ἀϊοίοβτιθος [2710 σογηξαίαγ. 8: φπΐπε 

ὅπ πδβαῦξο Πί εγγαΐπη, τθῸ 1π 60, ἀποᾶ δχπαιῆηπμ 6, 

ὙΘΡΙθυᾶο, τι60 1 ΘΧΟΓΘΙ ΘΙ 5 ἱπσθονδη 15. δὲ [ἀτιϊξαΐε 1πι-- 

ἴετιη] “Δ11118] Τγυιοίμ᾽, εἴ νίσου 5 ἕθπουοπι ὅπιᾶτη ἸΟΉ σ᾽ ΠτηΘ 

εν, ψαγαπι ἀρ πόσο ροΐεα φῥγοσεάσμπϊθ [δεγποῖθ 

ἀϊοείωτ. : 
ΟαΡ. ΓΥ. Ναπο ᾳῃοᾶ χε απατ οἷ δοσάπι, 4π86 Δ 

“πτῖο ἀϊποχεγέ Ῥτοροξαϊπημβ, αα]οῖατι, 4αὸ [ατ1 δἐῖ5. ἔα θπ- 

ἄαθ ἴτοροβ, αποΐ απαϊεδαάα ἢπΐ, οἹανϊβ ἀἰπίησπατι. 

Πιπίπητιβ θη, ἢ σογρτι ποῆηταν 1τπρ4 1116 οἴ6ὲ, δοιὰ 

αἄδηϊαβ, δπξ απϊᾶ οἰ αβπιοῦ!, ταϊηΐπιθ δτίθπι σθαυάγο τα 

πᾶ εἱ τποῃᾶο ργαβῆᾶοτοι; [θᾶ απομίαπι ἀπρ]106 5. ΟΟΥΣΙ- 

᾿ῬΈου8 σατιΐαβ, ΔΉ γα 8. ἐπίθυμαβ δὲ ἃ ἴδ, δἰίθυδβ Ὄπ νι ηΐθοιδ 

ἱποίάθηΐοα, μαδϑῖ, πϑοοῖῆς οἱξ σαγατῃ σονται ίδιπαῃθ πὸ 



1τὸ ΤΑΧΗΝΟΥ ὙΓΠΠΕΙΝΩΝ 

ἘΔ, ΟΒατῖ. ὙἹ. [43. - Ἐᾷ. Βα, ΤΥ. (Ω1.) 

ἐξ ξαυτοῦ μὲν οὖν ἐδείχθη κατὰ διττὸν τὸν πρῶτον τρόπον 
διαφϑειρόμενον, ἢ διὰ γήρως ἐπὶ ϑάνατον προϊὸν, ἢ διὰ 
τοῦ δεῖν ἀεὶ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, πκαϑ' ἕτερον δὲ, τὸν ἕπό- 
μενον οἷς ἐσθίει τε καὶ πίνεῖ, τῶν ἐς τῆς τῶν περιττωμά- 
των γενέσεως. ἐξ αὑτοῦ μὲν οὖν ᾧδέ πως φϑείρεται" τῶν 
δὲ ἔξωϑεν αὐτῷ προσπιπτόντων. ὃν μὲν ἀχώριστόν τέ ἔστο 
καὶ διαπαντὸς ὑπάρχον αὐτῷ, καὶ ὡς ἂν εἴποι τις σύμφυ- 
τοῦ, ὃ περιέχων ἀὴρ, τὰ δ᾽ οὔτ᾽ ἀναγκαῖα, καὶ κατὰ χρό- 
ψους τυνὰς ἀτάκτως ὁμιλοῦντα" ὃ μὲν περιέχων ἀήρ ἢ τῷ 
ϑερμαίνειν ἀμέτρως, ἢ τῷ ψύχειν, ἢ τῷ ξηραίνευν, ἢ τῷ 
ὑγραίνευν βλάπτων, τὰ δὲ τῷ ϑλᾷν, ἢ διασπᾷν, ἢ τι- 
τρώσκειν; ἢ ἔξαρϑρόν. τι ποιεῖν. ἔστὸυ μὲν οὖν τις ἐνταῦϑα 
λογικὴ᾽ ζήτησις εἷς ἑκάτερον ὀπιχϑυρεῖσθαι δυναμένη », τυνῶν 
μὲν τῆς περὶ τὸ σῶμα τέχνης ἁπάντων τὴν φυλακὴν εἶναυ 
λεγόντων, τινῶν δὲ τῶν ϑερμαινόντων. τὲ καὶ ψυχόντων, 

ὑγραυνόντων καὶ ξηραιγόντων μόνον" εὖ γάρ το ϑλῶν, ἢ 
τυϊξῥῶσκον, ἤ τι τοιοῦϑ'᾽ ἕτερον ξργαζόμενον ἐξίστησι τοῦ 

Ῥανναῖη ἄοβάοτατο. ἘῈ οχ [6 αυΐϊάθπι ἄπριοὶ ῥσίπιο τασᾶο 
ΟΣ [11 ΘΟΥΡΙΙ5 Ἰπα] σαν μΠ5: Ὧποὸ, ποῦ ν6} δοΐβεῖβ οαγία, 

ψεῖ αἴπᾶπο [αρἤδημαθ ἥμοτθ δᾶ ἱπίδυϊξαπι ἕθπᾶδι, αἸίογο, 
ἀὰὶ παἴαπε οἴπι Ῥοϊοπθπιαπθ οοπίδαμϊειν, 100 Ἔχοτα- 

πρδηϊοταία Ῥσονθηΐα. Αἴαπθ 6χ [68 συΐάοπι Σξα ᾿σουτπηρι-- 

ἴα: ΘΟΥΙΠ ΨΕΙΌ, 4π86 Θχίσ πίθου ᾿ποιδαπέ, πππχα σοΡ ἔθ 

εἴ, ᾳυοά [ΘραΥΑΥῚ ΔὉ δὸ ποτὶ ροίείξ, φποάσφας ΠῚ ρεσρε- 

ταο, εἰ (ἕξ 14 ἄϊοαπι) νϑὶπῖξ σοππαΐπτη δαἀπαοσοῖ, δὲν 

ρ[6 απιρίθμβ. Α1Π|ὰ πθὸ πθοϑνίο, οὲ Σποθυ 5 ἐθιαροσίθα8 

,ΟΡ15 δοοράππί. ΠΙ6 πθηῖρα 4αὶ οἰτοππ πη αϊίαΣ δῷν πὸ5 

Ἰαρᾶϊξ, νοὶ, φαοᾶ οα]:4ο5. ἱπιπηοᾶϊοθ, νοὶ αυοά ἔριϑιᾶος, 

ψῈῖ αἀποᾶ ἤοοοβ, ν 681 ππμπ1405 οἤϊοῖαί, μαθο, φποά σοπίππ-- 

᾿ἄδλπϊ, ᾳυοᾶ ἀϊνοϊ!απέ, φποᾶ ψα]πογοπξ, ὙἘ] φαιος ἀτγέϊοι- 

ἴηπι ἀπαπεπὶ Ἰοοο σπογεαπί, Οὐίαν Βοὺ ἴοοο Ἰορίοα. 

αὐαοᾶαιῃ ἀϊραΐξαίίο, απᾶ8 ἴῃ πἰγαιατιθ Ῥᾶτίθηλ Ταΐο 68 

Βαρθξ, 4118 Βοραμ, το πΐσπι σαγατη δἃ θαμὰ ατ86 ΘΟΡτΙβ 

ἐποΐῃξ ατίθηι ρου ποσο βησιηπίραβ, 1118. δοσιιπὶ Ἐαπΐ μι ΠῚ, 

{πε οα]οΐδοιαπέ, τοίγισοσοιῖ,, παπιθοίεπε, δαΐ Ποσοπί: χιο 

οηπηα, κὶ αυϊά οομΐπποπθ, σαϊπεσθ, απξ ΠΗΗΙΠ ἀαορίαπι 



ΟΤΌΣ Ἅ. εἴ 

τᾶ, Οματε, ΥΣ. [45. 41. ες Ἑᾷ. Βαΐῦ, ΤΥ (651, 2.5.) 

κατὰ. φύσιν ἡμᾶς ̓  οὐδεμιᾶς, εἶναι τέχνης οὔτε γιγώσπειν 
οὔτε φυλάττειν τὰ τοιαῦτα. ἔμοὶ δὲ πεέρὺ μὲν "τοιούτων 
προβλημάτων οὐ πρόκειταν νῦν διαιρεῖν" ὅπερ δ᾽ ὁμολογού- 
μενόν ἐστι παρ ἀμφοῖν ἐξ ἑτοίμου λαβὼν ἐπὶ τὸ προκεῖ- 
μενον ἐπάγειμι. τὸ μὲν γὰρ ἅπαντα τοῖς: ἀνϑρώποις γι- 

γώσκεσθαν τὰ τῷ τιτρώσχειν, ἢ ϑλᾷν, ἤ τι τοιοῦτον 
Ἕτερον ἐργάζεσϑαν βλάπτοντά τε παὶ διαφθείροντα, τὴν 

ὑγείαν, οὐχ ὅπασι δὲ, ὅσα τῷ ϑερμαίνειν, ἢ ψύχευν, ἢ ξη-: 
θαίνειν ) ἢ ὑγραίνει, ὡμολόγηται παρ᾽ ἀμφοῖν. οὐκοῦν 
οὐδ᾽ ἡμεῖς αὐτοῖς παρὰ μέλος τι πράττειν δόξομεν, εἶ, τὰ 

γινωσκόμενα, ὕπασιν ὕπερβαντες ἔπὲὶ τὰ μὴ γιγωσπόμενα 
τὸν λόγον ὄγοιμεν. οὐ γάρ μου πρόπειταν τό γε (3222) γῦν 
εἶναι σοφιστικὰ ζητήματα διεγϑεῖν, ἀλλ᾽, ὡς ἂν τις ἥκιστα " 
γοσήσειεν, ὑφηγεῖσθαι. πάλιν οὖν ἐπὶ τὴν οἴχείαν ἀρχὴν 
ἐπαναγάγωμεν τὸν 2όγον, ἀναμγνήσαντες ἀκριβέστερον ἔτυ 
τῶν ὑποϑέσεων αὐτῶν. [44] τό τε γάρ, εἶναι τὴν ὑγείαν 
οὐχ ἁπλῶς εὐκρασίαν -ἢ συμμετρίαν τῶν στοιχείων, ξξ ὧν 

αἰϊοοῖα ἃ παΐηγαῖ! παρέα ΠῈ ομηοίπτα, 14 πὲ ποῦὲ, δὰξ 

ἄρο!πδῖο, Ὁ1Ππ5 Εἴ8. ἀττ5 τημπαϑ.. Βρο σϑτο ἀθ ῥσχοβῖο-" 

ἀπαῖ5 14. σοσιτῖ5 ἀρθυᾶιιτι τα] 81 ποῦ βαΐαϊ, (δ, ατπιοά ᾿ΐχα-" 

416 Ῥᾶγ5. ὩΪΤῸ σοποδᾶϊξ, 6ο δοδθρίο, δᾶ Ῥγοροβέξιμ το- 

νονίατ. ΠΙπάᾶ οὐροὸ σουπΐοίανα τ ΠΊ6 δυρ του, ᾳ4πᾶ6 σα}- 

π6 16; ψ61 οοπίπποπο, σψεῖ ἤπη}} αἰΐᾳπα ταϊΐϊοπα Ἰάδάππε,, 

δτιξ ΠΟΥ̓Τατπρτισῖ [αγξαΐθυη, οπληΐρτι8 Πομλ ΠΡ .5. οἴ6. ποίας. 

4παε οα]οἔδοϊεπμᾶο, ν6] τοί σθυδτιᾶο, ν61 Πητηδοΐαπᾶο, νυν ο΄ 

Ποοαυιᾶο, ποῦ Οπιηῖρι8. ΕΥΡΟ 26.105 πα άθτι 4πΙοα πάπα 

4Ὁ οἴἶποῖο δθπαπι ες 8 νἰδορίπτητ, ἢ; πᾶ Ομ μῖρτι5 ποίᾶ 

Τατιῖ, Ῥυναδίθνι της, δα θα, 4ἀδθ βάαγιμγι ποία [πὲ, ουδίϊοστ 

ΤΙΘῚΣ ΟΟΠΨ ΟΣ ΑΠΉΠ5: ΤΟΣ ΘΗ] 181 ὈγοροΠπέημη 6 Ποὺ 

[αἸῖθπι. οροσθ΄ (ΟΡ ΠΙοοβ “σαν 1105. ἀϊπποτθ, [φᾷ Ῥοΐπβ, απὸ 

Ῥαοϊο απ5 1 τηούϑαμπι ποῖ ἱποίᾶαϊ, ἄοροσθ Ἐπγας 

ἀρίξαν δὰ φῬγορστίποι 1πτξίατα [ου πο ποτα ΥὙΟνΟΘΘμΙ8, δ6᾽ 81- 

Πρθαξιαβ αάϊηο, αἤαθ. ργὸ ΒΥρο πῇ Γαπὶ μαροπᾶα, σοια-" 

ὙΠΘΙΠΟΥΘΙΙ5. ΡῬΥΠΠΙήΣ οὐροὸ;, αῃοᾶ ἃ ποθ ]5. ΔΗΡῚ ἀετηοῦς- 

ἥχαδατα οβ, μὲ δὰ ρῥγαοίεπεια Ἡγροίβεῇβ, [αθλταΐοτ πότ ἴα 



18 Τ᾽ Α.ΔΗΝΟα ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

Ἐᾶ. Ομοτε. ΨΙ. [441᾿ ᾿Ῥᾷ. Βα. 1: (ο55 
9. ΄ " . Η εν 3 - “ 

ἐγενόμεθα, καϑάπερ οἵ πρὸ ἡμῶν ὀλίγου δεῖν ἀπαντδῷ 

ἐνόμιζον, ἀλλὰ μόνην τὴν τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων, ὦπο- 
΄ «ς« »͵ » , φ' 4 

δεδειγμένον ἡμῖν ἔν ἑτέροις, ὑπόϑεσις ἔστω πρὸς τὰ πα- 

ῥόντα" τό τε τῶν ὀργανυκῶν σωμάτων τὴν ὕγίειαν ἐν διά- 

πλάσεν. καὶ ἀριϑμῷ καὶ πηλικότητι καὶ συνθέσεν τῶν 
“Ὁ ᾿ -- Εν , ε 

ὁμοιομερῶν συνίστασϑάν, καὶ τοῦϑ᾽ ὡσαύτως ὑποκείσθω 
, ΄ ἵ - 

προδεδειγμένον ἑτέρωθι. καὶ μὴν καὶ ὅτι ταῖς κατὰ φύσιν 
Ὁ “ - 

ἐνεργείαις ἡ ὑγιευνὴ κατασκευὴ κρίνεται, χαὶ ὅτι τῆς ὑγνείας 
΄ τῶν : ᾽, . 

ἡ μὲν ἀρίστη τίς ἔστν, χαὶ ὡς ἂν οὕτως τις εἴποι τελέία 
"ῷ ἐαυ ς 3 Ξ- 5 ΄ ι 3 3 , ϑφνι 

1ε καὶ ἄκρα, ἡ δ᾽ οἷον ἔλλυπής τε καὶ οὐ» ἀἄκριβης οὐδὲ 
ἐς: Ἵ ; ᾿ , 

χελείχ, ἥνπερ. δὴ καὶ πλάτος ἔχειν πάμπολύ φαμεν, ὑπο- 
, ι ΣΝ Ἀν - - ΦἾ ΕΟΣΣ Ε ᾿ 

, χκείσϑω καὶ ταῦϑ' ἡμῖν ἔν τῷδε, δὲ ἑτέρων τὲ ἤδη προα- 
Ζ , - Ε Ἱ ᾿ 

ποδεδειγμένα, καὶ νῦν “οὐχ ἥκιστα δειχϑησόμενα. μάλιστα 
ξ 

τ: - -- [2 

δ᾽ ἀνεγνωκέναν. βούλομαν τὸν ὁμιλήσοντα τοῖσδε τοῖς γράμ- 
. ΄ 5 ξ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿"- 

μασι τὸ βιβλίον, ἐν ᾧ σκέπτομαι, τίνος ἐστὺ τέχνης μέῤος 
: . Ἃς Η ᾿ , ᾿ 1 ΕΣ Ψ" ᾿ κ᾿ 

:χὸ ὑγυευγὸν» (ἐπιχγραφέταν δὲ Θρασύβουλος,) ἔτι δὲ καὶ τὸ 

ΔΌΓΟΙαΐα δ᾽θιιοπίοστπι, 6. φαῖρα8 σομαπιαβ, Ῥυόρ απ ἴθ πῖσ 

φῬεσγίθα. δαΐ οοτατηοἀοταϊζομποθιη, σπαθηδβιηοῦπηι ΟΠΙΠΙΡῈ 5 

ἕεχε, 4 διΐθ 105 [Γοχιρίεγαπε, νιίαπι οἵ; Ἰξὰ δατὰ ἄπαι-- 

ταχαῖ, ἅπαθ βπιϊανίαπι 6[Ὲ Ῥαγίϊαμα. ϑεοῦμᾶο Ἰοοο 1Πτπ|ἃ 

4αοαμο; 4ποά 41191 πο ταϊπὰβ ἀεπιοη ταν πη1:15. ῬΤΦ ΘΙ α:ρ-- 

ὕασα ῬτῸ ᾿ιχροίμοῆ. εἴο, πϑαρθ τι υπηλοπίδ!απι [αν ζαΐετα 

ἀπ σομοΥ Δίου Θ,), ΒΏΣΩΕΤΟ; τηασηϊἐμΐπς 86 σοπιροποτθ 

Βαι]ατίασα οοππῆοσο. ὙΤοχῆο Σπποπομραβ [δουπάπηι χἱά-- 

ἕμταπι. ορδαηᾶῖ ἰαπίταῖ5 Ππαριταπι ἀἸίρευπὶ; ροβέοιπο. 

ἴανιϊϊαΐοτα ἀαᾶπᾶδηι ορίάπιαια 616, εἴ (αἱ ἢ ἀϊσαπι) οοτι- 

Ταταπιαΐατα αἴααα Γαυηταπι, ᾳπαπμᾶδμι ΟΘΠ ἀεβοϊεπΐοπι αν 

μαῦ, πδὸ Ῥίδπια δρίοϊαἴαπι ρΡεγξθοίαπινο, δίσαθ μαπς οἴΐαπι 

Ἰαπέπδιπεπι Βαθοτα ποῖ ραῦναπι; 860 ἡαοαθα ὑγο μγρο- 

μοβ ἢοο Ἰοσο ἅπὲ, 4πᾶ86 8110] πο}18. σαν  ΓΠπ)15. σαϊϊοπῖ- 

Ῥπ5 ἴαπι πγπιαία, πη ἀποαπθ τά8110 ἔδοϊαβ5 [ππὶ ἀθπιοχ 

ἢναπᾶα. Μαχίπιο νοῖο ψϑὶῖπι, αἱ 1183 Ππάθτθ νοϊποσίξ, 

εἴπη Πδσαμι Ἰοραΐ, 1π 46 ΠΙυ 1μνοῇίισατπαθ, οὐ ατῖϊβ 

φάτο, δὲ εα, «ἴδ [απ1 4115 ἐπεπ ἄάθ οαγδπι Ῥγοίεθέαυ ; 15. 

ΟΉΒοΥ ταϊρρίας Τγαίγραϊας εἰδ; Ῥχαθίθγεα θασπ, ᾳῦοπι ἄο 



ΦΟΙΓῸΣ “4. 5 
ἘΔ, Ὅματε. ΟἹ. [44.] : ἘΠ. Ῥαῖ, ΤΥ. (55..} 

περὶ τῆς ἀρίστης κατασχδυῆς τοῦ σώματος ἡμῶν, ἔτι δὲ τὸ 
«περὶ τῆς εὐεξίας.. ἔστιν ἄμφω μικρὰ βιβλίδια, ἃ εἰ προα- 
ψαγνούς τις ἐπὶ τόνδε τὸν λόγον ἀφίκοιτο, δᾷστα ἂν ἀκο- 
λουθήσειε τοῖς νῦν λεγομένοις. ὃτν δὲ. καὶ τὸ περὶ τῶν 

μαϑ' “Ἱπποκράτη στοιχείων ἀναγκαῖόν ἐστυν εἷς τὰ παρόντα, 
“τρότερον εἴρηται" χαὶ γὰρ δὴ καὶ ἕπεται ἐχείγῳ τὸ περὲ 
τῆς ἀρίστης κατασκευῆς καὶ τὸ περὶ τῆς εὐεξίας. 

ἀρ ρθτ ς 8φ. ε΄. ᾿ἘΕπὲὶ τούτοις ὑποκειμένοις ἔνϑένδε ποϑὲν 
ἀρπτέον ἂν εἴη τὴ ὑγιευνῆς πραγματείας. ἐπειδὴ συμμετρία 
τίς ἔστιν ἡ ὑγεία, συμμετρία δὲ πᾶσα κατὰ διττὸν τρόπον 
ἀποτελεῖταί τε καὶ λέγεταν, “ποτὲ μὲν εἷς ἰίκρον ἥκουσα 
«αἱ ὄντως οὖσα συμμετρία, ποτὲ δὲ. ἀπολειπομένη βοαχύ 
τι τῆς ἀκριβείας, εἴη ἂν καὶ ὑγιεινὴ δυ μα, ΕτΡ δυστή; τις" 
ῆ μὲν γὰρ ἀκριβής τὸ καὶ ἀρίστη χαὲὶ τελεία καὶ ἄκρα, 
ἦ δὲ ἀπολειπομένη μὲν ταύτης, οὗ μὴν ἤδη .γχε τοσούτῳ, 
ὡς λυπεῖσϑαν τὸ ζῶον. ἔτι δὲ κάνταυϑα λογική τὺῷ μᾶλλον 

ἜΣ φοτρϑεῖο. ΠΟΛῪ βαΐπ Γουρἤπηπβ: 1ἴθπι απθην ἄς 
Ῥομπο δουρουῦῖβ μϑρῖτα, ϑππὶ πὶ Ῥγανεβ ἀπῆρο Π|56111: 4πο5 

ΕΒ Ῥουϊορουῖς, απὶ δα Ππαεο αδοεᾶεξ, ζαοὶ Πΐπ6 σοπΐοαποίατ, 

4686 τιοὸχ ἀϊσεμέατ. Ὀϊοίαπι. δηι ἀπέθα τ0}15 ἰδ, "ϑεΐαπε 

᾿ 6Ππ| ΠΡΡαΠΙ, απἱ ἄἀθ 6Ἰδυηθη 8 Γθοσπᾶατα ΗΤρροοχζαΐθης 

ζογὶρίαβ εἴ, τιεσείανιαπι δα ρυδεθηξεῃ; αἰ ρπξαΐξίομθι ς[{8, 

ἀποά ορὰβ [βάσππΐαν ἔπτι 14, αποά ἄς ὀρἕἥπλα οΟΥΡΟ-- 

Σῖθ. σοπβιίπδουθ, ἔππι 14, «αἀποᾶ ἀθ Ῥόπο μαβέϊα ὁοπ- 

Γογὶρῆπιτβ, : ΐ 
Οδρ. ἡ. ΑΔΑΡ πἴ8. Βυροῖιεῆραβ, σϑῖπ Φαπἀαπιοπ 5 

ΟΡοτῖβ 76οι15, δῖπο δἰϊσυαπᾶς [ἀτϊίαιῖς ἐπθπᾶδα ἐγαοίαΐο 11-- 

 οἷρίοια. οὐδ. Ὅσπμ [ἀπϊξαβ σοχαποάοταῖο «παεάδηη Βε, 

ὈοΙΠΟἀργδῖο Ψψ6Ὸ ΟἸπ5 ΘΆΡΙΙΟΣ ταίϊϊοπθ ποῦ [(οἶαπὶ 

Ῥουποίαίαν, [δὰ φέΐδτη. ἀϊοαΐαι, 41165 ατ8. δα [ππιιητιχα 

Ῥονϑπῖ, εἴ νοῦ Ῥτόγ ἰβαπθ σομιπιοάογαιο 6Π, 4]145 απα8 

ἘΡ Βα7π5. ἀρ ΓΟΙαοπ8 Ῥαγ[βοξοπθατα Ῥαπ]απὶ ἄοβοῖε: πε- 

416 οἱ [τλ 18 οογητηοάόγαϊίο ἄπρίοχ «παρᾶαπι ἕπου; Παθο 

αὐλάσηι οχϑοῖα, ορίΐπια, δρίοϊαξα εἰ ἴμγησπα,. 114 ῥϑιϊο 

ΑὉ πᾶ ἀεβοίοηθ;. ἔοι ἰάπίθι, δαΐεπαθ, τὲ. Δη1811 Πὲ 

διαν8. ἘΧΙΠῚΣ οε ποὺ ἰοοο Ἰορίοα ροίϊῃβ φπᾶηὶ ἐχ πᾷ 



τὰ τ ΤΑ ΑΝΟΥ. ΨΓΙΕΙΝΩΣΝ 

ἘΔ. Οματι. ὙἹ, [44.} “ἘΔ, Βεῖ. ΤΥ. (,23.) 

ἢ κατὰ τὴν χρείαν τῆς τέχγης ζήτησις, οὗ δυγχριρούν:- 

τῶν ἐνίων, ἕτερον ἑτέρου μᾶλλον ὑγιαίνειν,. οὐδ᾽ εἶναι. πλόά- 

τος ἱκανὸν ἐν «τῇ διαϑέσει τοῦ σώματος; ἣν ὑγίειαν ὄνομά- 

ζομεν, ἀλλ᾽ ἕν τι καὶ ἀπηκριβωμένον οὖσαν αὐτὴν ἄτμη-. 

τον εἷς τὸ μᾶλλόν. τὲ καὶ ἧττον ὑπάρχειν. ἐμοὶ δὲ ὥσπερ 

τὸ λευκὸν σῶμα τὸ μὲν ἧττον λευκὸν εἶγαυ φαίνεται; τὸ 

δὲ μᾶλλον, οὕτως καὶ τὸ ὑγιαῖνον ἧττόν τε καὶ μᾶλλον 

εἶναν δοκεῖ τοιοῦτον. διττὴ δὲ ἀπόδειξις τοῦ λόγου" μία 

μὲν ἐς τῆς κατὰ τὰς ἡλικίρις μδταπτώσεως " "ἄφ᾽ οὗ 7ὰᾷ 

ἀπεκυήϑη, τὸ ζῶον, ἄεὺ μεταβάλλειν. ἀναγκαῖον αὐτοῦ 

πρᾶσιν, ὡς ἔμπροσθεν, ἐδείκνυμεν " ὥστ᾽ ; εἴπερ ἐν μὲν τῷ 

ποιῷ τῆς πράσεως, ἧ ὑγείαν, τὸ ποιὸν δ᾽ οὗ μένεν ταῦτὸ; 

οὐδὲ τὴν ὑγίειαν ἐγχωρεῖ τὴν αὐτὴν φυλάττεσθαι" δευτέρα 

ὃ᾽ ἀπόδειξις ἐν τῆς. κατὰ τὰς ἐνεργείας διαφορᾶς. οὔτε 

γὰρ τοῖς ὀφθαλμοῖς ὡσαύτως ἅπαντες οὗ ὑγιαίνοντες δρῶ- 

σι, ἀλλ᾽ οἵ. μὲν μᾶλλον, οὗ δ᾽ ἧττον, «οὔτε τοῖς ὠσὶν 

ὁμοίως ἀκούουσιν, ἀλλὰ κἀνταῦθα πάμπολυ τὸ μᾶλλόν 

αὐτῖα ἀυθίϊαίϊϊο απαοᾶατα, ποραμεῖθε8 αμβείδαπι, φατε 

᾿ ΔἸ1ο πααρῖβ οἵα ἔδηπμι, δαξ οἵα: ο᾽α8 αἰδεοίπιβ. σοσροτίβ, 

αααηι. Γατιϊξαίοπι ἀϊοίμητθ, ποία ρ!]θια, ἘΠ|δππ 1απππάτηθυη, 

ΓεΩ πίσσαν οἴ βατὰ αἰδυηγατρυθ, οἵ απ866 δα τιιριιθπε 

δὲ δχβοῖα. πϑὸ πῃδήουῖβ χη ποχίϑαιο, τα ἴομθ ἀϊντάτια, ΜΊΗΣ 

ψοῦο που ΔΙΡιηΣ σοῦραβ Διὰ τηδρίθ, ΑἸ πᾶ γηΐπτι5. ΔἸ ΡΌτα 

δογηΐίαν, 1ΐα δὲ αποᾶ ἴαπιπι ἀϊοϊσιμβ, τπὲρ15. πιϊπτιβαπ6 

(ας οὔ. νἱάφίαν. (πῆπβ χοὶ ἄσριοχ ἄθπιομῆνδηο οἱ; 

ππᾶ, πα6 6Χ τηθίαξίομθ δοοῖριξαν, απαθ ΡῈ: δϑξαξαπι 1065 

οοΥχἕαχ» Ῥοίξθα ΠαΙΊ(16., απάτ, δατέμην, δηΐηι4} 1π| ἰπσριη 

ἐπ, ρετρβἕαο. ϑμμέαν! 6715 ἐρρ υμιθυίηπι (πῇ δηΐθ Ῥχο- 

Ῥο[ιΐπηι5) οἵ προεῖϊς. Οὔπάᾶγθ, ἢ ἴῃ ἴοι ρϑυδηηεσ 40.411-- 

ταῖς [απ ῖα8. σοὨ ἘΓοΙτ, «πα]185. δπιξουα τρία ποσὶ Ῥενπια- 

ποῖ οραᾶθηι, πᾶο ἱρίαμι ἰδηϊξαΐθπι φαπάθηι, [αν στ! οἷ ροῦ- 

ΠὈ.0Π16. Αἴΐεσα πο τηϊ18. δν θη5. ἀθιηοπβναίο ἀρ τρία 

Γααίαν δοξίοηβ ἀ  ἴονθιῖία,. ϑιφπϊᾷάθη ποθ αμὶ [ΔΠ1 {ππὸ 

ΟΠ μι 85 ΟΟτἶ5. ΔΘ απ οουπασ, [θα 4111 ῬευρΙσαοίτβ, 4111 ο}- 

ἰυπαδ: πος δυιχίθεβ ῬΆΣῚ πλοᾶο δυάϊανξ, ζηιο, πο φισᾳαα 



“ΦΟΙΌΣ 4... 15 

ἙΔ. ΘΙΒαεξ: ὝΨἹΙ. [44. 45. Ἑᾶ. Βαΐ, τν. (023.) 

τὲ καὶ ἥττον᾽ [45] οὗ μὴν οὐδὲ τοῖς σχέλεσιν ὡσαύτως ϑέουσιν, 

οὐδὲ ἀντιλαμβάνονται ταῖς χερσὶν, οὐδὲ τοῖς. ἄλλοις ἅπασεν 

ὄδργάνοις ὡσαύτως ἐνεργοῦσιν, ἀλλ᾽ ὁ μέν τις βέλτιον, ὃ 
δὲ ,2εῖρον, εἴπερ οὖν αἱ διαφοραὶ τῶν "ἐνεργειῶν ταῖς τῶν 
πράσεων. διαφοραῖς ἀκολουθοῦσιν, ἀνάγκη τοσαύτας εἶναν 
τὰς τῶν πράσεων διαφορὰς, ὅσαι πέρ εἶσι καὶ αὖ τῶν ἔνερ- 
γενῶν. εἰ δὲ μὴ κράσεων ἐϑέλει τις λέγενν, ἀλλὰ κατα- 
σκευῶν, ὧν ἐπὶ πάσαις ταῖς αἱρέσεοιν ὃ λόγος ἐκτείνουτο, 
συμπεραίνοιε" ἂν ὡσαύτως. συμμετρία γὰρ δή τίς ἦ ὑγίξιο 
βοτὰ πάσας ἐστὺ τὰς αἱρέσεις; ἄλλα καϑ' ἡμᾶς μὲν ὑγροῦ 
δαὺ ξηροῦ, καὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, κατ ἄλλους δὲ ὦ ὄγκων 

ἀαὺ πόρων, ποτ ἄλλους δὲ ἀτόμων, ἢ ἄνάρμων, ἢ ἀμε- 
-ρῶν, ἢ ὁμοιομερῶν, ἢ ὅτου δὴ τῶν πρώτων, στοιχείων, 
ἀλλὰ: κατὰ πάντας 758 διὰ τὴν συμμετρίαν αὐτῶν ἔνεργοῦ-- 

μεν Τοῖς μορίοις, εἴπερ οὖν διαφόρως ἐνεργοῦμεν, διάφορός 
ἔστι καὺ ἢ καθ᾽ ἕκαστον συμμετρία τῶν στοιχείων, ὅπερ, ἦν 
ἢ ὑγίεια., καὶ. μὴν παὺ χωρὶς τοῦ στοιχείου μγημογεύειν 

ἡποβῆα ἢ ἴπ ὁχοοπη ἀοξθοϊάαπο ἀϊνουπίαθ. 64 πθο ρ6- 
ἄϊραβ βχυε1τε  σαττητξ, ποῦ χηϑηῖρη8 Δρρυ μθηᾶπηξ, πθ66 

το αθποστια. ἄδπίαπε ἰμΠυυπιουέουτιπι χηθΐα βγη 6 Ὲ 

ορϑαμί, [6 μἷο πιθ]ῖπ8, 1116 ἀδίουϊαβ. 8: 1Ἰίαφια δοίοητίηι 

ἄϊνονβίαβ ἐεπιρο δι Ε χαοᾶο τοίροπάδξ, οορὶς ρῖαπθ τϑεῖο, 

ὖ τοδομι ἤπι ἐεαρογανηθπΐουθχα ἀϊνονπέαϊθβ, αἀποῖ Γαπε 

Σαποίζομτιη αἰδογόπιίαθ. ὠποᾶ ἢ ἀπϊ5. σοπβιθιοηαπι 

Ῥοίίϊαβ. απᾶπὶ ἰοπηροτϑπιομίοσιπα ἀϊοσμᾶπτι ρηΐαί, ᾳπο΄ 

τὐλάτια ἴπ οἴηποπὶ [δοΐααι ταϊίο ἀπαᾶτοι, 16 πιπιΐτττα 60]-- 

Ἡραῖ Ἰϊοεῖ. ϑδηϊξαβ οὐ [δοΐαε δομηπιοδοταῖῖο, απαρᾶδμηι 

οἷ πορῖβ, μαμῃᾶϊ, Ποοῖ; ρΑἸΔῚ οἵ ἔρριαῖ; 81115 οοτραΐ- 

ΘΌΪοΤΌατ οἵ πιθαίασα; 4115 Τα ΘΟ] πὶ, ν 6] Ἰπσοτη ΡΟ ΠΤ] γΩ, 

ΨΈΕ1 χα ΠΟΥ χη, βιρ]ατίτιανα, ψ 6] ἀδηΐαοδ Ῥυϊσηοσαμι 616-- 

χαϑιηΐοστιηι Θυ] αϑουπιατι6. 96 Γθουπιάτηη οαήαδαπα [θοΐδα ορῖ- 

ὩϊοΟΠΘτ ῬΤῸ Ἰρίοτατι σομηπιοδοσαίου δ. ραυ θη5. Ορογδπηχ. 

51 ἰίΐδαπα νατία οἀπηίν ὀροσα, αἰΐασθο, ναρία οἱὲ οἱ δ ϑιιθεΐο- 

γυπι πὶ ΒηΡΌ]5 σοτημπιοᾶεταο, αδηι 66 [δη ξαέθαν ἵαρσα 

Ῥγοροζαΐμιαβ: Οὐΐη δὲ οἱέχα οσαποηῖ ΘΙ ΘΠ: 68 τη δα οτθιη πος 



46 ΓΑΧΗΝΟΥ ΨΕΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ, Οματε. ΚΙ. [45.} ἘΔ. Βαῖ. ἼΥ͂. (93..) 

13 , ΄ “- -: 

ὧδ᾽ ἂν ὃ λόγος ἐρωτηϑείη.. εὔπερ ταῖς κατασκευαῖς τῶν 
ρος 2 - ς 39 “ 2» 5 , - 

μορίων ἀκολουθοῦσιν αἵ ἔνέργειαι, Ὁσαυπερ ἂν 0)6.} ἐν ταῖς 

ἐνεργείαις αὖ διαφοραὶ, τοσαῦται καὶ αὖ κατασκευαὶ ἔσογ- 
τ τ - “- - ΩΣ "Ἶ 

ται" ἀλλὰ μὴν ἀκολουθοῦσιν ταῖς κατασκευοῖς αἵ ἐνέργειαν 
- ΄ - 2 - τ 

ἀναγκαῖον ἄρα τοσαύτας εἶναι τῶν “ατασκευῶν διαφορὰς; 
᾿ "πὸ ΞΞ Ε εν , 

ὅσαιπερ καὶ αἱ τῶν ἐνεργειῶν. εἰσὶ δὲ τῶν ἐνεργειῶν πᾶμ- 

πολλαί τινες" ἄρα καὶ τῶν κατασκευῶν εἶσιν. εἴπερ οὖν ἐν 
ω »" ΄ “τς ΄ 

ἅπασι τοῖς ὑγιαίνουσιν αἵ κατασκευαὶ τῶν μορίων. ὑπάρ- 

“ χουσν σύμμετρον, διάφορον δέ εἶσιν αἵ κατασκευαὶ, διότυ 

αἵ ἐνέργειαν διάφορον, πάμπολλα τινες συμμετρίαν τῶν 
- «“ 

χατασπευῶν ἔσονται, ὥστε καὶ ὑγίειαν πάμπολλαν. καὶ μὴν 
, ε Π ε ᾿» ᾿ 

εἰ διαφέρουσιν ἀλλήλων αἵ κατὰ. μέρος ὑγίξιαν, ἤτον κατα 
“5 Ξε ΄ 

τὸ κοινὸν ἁπάσαις εἶδος, ἀφ᾽ οὗπερ ὑγίειαν λέγονταν, διοί- 
2. » ι - ὔ ὩΣ. 35 ᾽“ ᾿ 

σουσιν, ἢ κατὰ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἀλλήλων διαφέ- 

ρουσιν΄ ἀλλὰ μὴν οὗ κατὰ τὸ ποινὸν εἶδος" ἀδιάφοροι. γάρ 
3 ες, “ὐχοτι ι . - »» ΟΣ" 3 ὔ 

εἶσιν αἷ ὑγίειαν κατὰ τὸ μᾶλλον ἄρα καὶ ἥττον ἄλληλων 
. τ Φ᾿ ςεἩ ὕ τὰ , " (ὦ - 

διαφέρουσιν. ὥσπερ γὰρ ἡ ἔν τῇ χιὸνυ λευκότης τῆς ἔν 

Ῥαοῖο ἴδτιπο ἡπαςπίπβ εἢ. 51 τιθιηρ οχτ σου Ια οτΣ 

ξαγιοϊίοποβ ἴπαθ σοήροπᾶοιξ, ᾿σποίφῃοί Βατθμι νατϊοίαΐεβ 

ἀαϊυιιίαν, ἰού ἄθι πὐπηίσιαπι δὲ. ΘΟ Πἐπίτομ 65. οσπηξ; αἰαῖ 

χοίροπᾶοτηιξ σοπΠξαΠομρ8 Οροτα:. οὐπαξ ΟΥΡῸ προς [ατῖο. . ̓ 

το οοππιξαξίοσαμι. αἰ (ον: πιΐπα, 4ποῖ [μηΐ ξαπιοοπαμ ἀ16-- 

τοπίῖαθ. ϑαπε σεῖο πᾶ πιηπδγοίαθ; 1876 Θγππΐ δὲ σοχς 

Βιμαξίοποβ δθαπθ πιμϊέαθ, 81: εἰρο οπιπίαμι, 481, [πὶ Γαπί; 

ΒΘ ΣΟΥ Ότ σΟΙ ΓΙ αΐο 1 σουπποδογαίίοχσιθ οοπβ ἢ, οοπ-- 

Ῥαϊαξίοπ 65. δαΐεπι 1ρίαε νατῖδα [απέ, ἡπαπαοσαπίάθηι Ῥαη οἴτο-- 

πο5 ἰαπὶ ναγῖδθ; αὐἴᾳιθ πια]έαθ. ναυίαθαπθθ Ἰρίασαμη 6011:- 

Βιταϊϊοπατα οοπιπιοᾷεογαίίουθβ δυτπξ; ἀπαγθ οἔΐαμπι, ΓΑ πἸζαί68 

χηυ]έας νατίαοαπα. ἀΐαᾳαὶ ἢ ἱπίοσ [6 ἀὐἴοσασΕ ῬΑΥ ΠΟΆ]ΑΤΘ5 

[Γαπϊαῖθβ, νϑὶ Γδοιπάτππι σομΙ πη Θμά 1 ΟΠΉ1Ρτ5 ΤΟΥ πιάτα 

αἰενγεμπέ, 4 πα [αὔθ [δηϊαΐθβ ἀϊοπῃίασ, νψ6]1 Γδουππᾶσμν 

χηαρίθ. οἵ χηΐπτιβ ἱπίεν [6 ἀἰβοναμῦ, δ ποῖ [θουπάππι 

Θοπαπλ 6 πὶ ἔΟΣΠΊΘ ΠῚ, 1πη:θογοπῖθθ ἐπίπη [απ ἱρίαθ [αμῖΐα-.- 

65; [δσαπάπηι δΥδο: τηϑρὶ8. δ τΐπι8. Ἰηΐον [δ΄ αἰ ἴον πηΐ. 

᾽οιῖξ δηλη] Πἰνὶβ σαμοσ 40 60, «1 π΄ ἰαοίθ γεπίωνς 



ὩΖΟΙΟΣ Α. - : ἜΣ 

ἘΔ, ΟΒασι. γ1. [45] ἘΔ. Βαἵ, τν. αλἢ 

τῷ γάλακτι λευκότητος, ἢ μὲν λευχόν ἔστιν, οὗ διαφέρει, 
τῷ μᾶλλον δὲ καὶ ἧττον διαφέρει, κατὰ τὸν αὐτὸν τρύπον 
ἧ ἐν τῷ ᾿Ἵχιλλεῖ, φέρε εἰπεῖν, ὑγίεια τῆς ἐν τῷ Θερσίτῃ 
ὑγιείας, καϑ'. ὅσον μὲν ὑγίεια, ταῦτό ἐστιν; ἑτέρῳ δέ τίνε 
διαφέρει" καὶ τοῦτο τὸ ἕτερον οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ 
μᾶλλόν τε καὶ ἧττον, οὔτε γὰρ, ὡς οὐ διαφερόντως ἔνερ- 
γοῦμεν ἅπαντες, ἰζνεστιν εἰπεῖν, οὔθ᾽, ὡς δὲ ἄλλό “τὸ τὴν 

ἀνισότητα ταύτην ἔχομεν, ἢ διὰ τὴν κατασκευήν, ἐφ᾽ ἧς ἔνερ- 
γοῦμεν. Εἴ τις δὲ φήσει, μόνους, μὲν τοὺς ἅπασι τοῖς μορίου 
ἄκρως ἔνεργοῦντας͵ ὑγιαίνειν, ἡμᾶς δὲ τοὺς ἄλλους, ὅσου 

χεῖρον ἐκείνων ἔχομεν, οὐχ ὑγιαίνειν, ἴστω συμπάδης οὗτος 
τῆς ὑγιεινῆς πραγματείας ἀνατρέπων τὴν ὕὑπόϑεσιν. εὖ γὰρ 
δὴ τὸ φυλάττειν ἣν παρελάβομεν ὑγίειαν ὃ σκοπὸς αὐτῆς 
ἔστιν, οὐδεὶς δὲ ἡμῶν ὑγιαίνει, πρόδηλον ὡς ἐπὶ δὐδεγὸς 
ἐνεργοῦσαν ἕξομεν, ἣν νῦν συστῆσαι βουλόμεϑα τέχνην ὕγιειΞ 

σήν" 

δ πιδέθατιϑ οαπᾶον οἢ, πιὸπ αἰ Πἅεξ, [64 χηδἼου 5. χοϊποτίδαας 

χαϊοαθ αππᾶεθε, 1 6ο' ΑΟΒΠΠΠ5.. νυ, σ. [ἀπτίαβ Δ᾽ δα, 

αὐᾶ6 ἄμ ὙΠοσβίθ οἵδ, πιοπ ἀἰδεσε; αἀπαΐξεπτιβ δπίμὰ [ἀπῖΐα8,. 

οαἄεοπι εἴ; δ αἰΐεσο ᾳπορίδιη ἂν δα ἀϊδεσε, 1ἃ νϑχο 8]- 

ἕρχτ! Δἰϊπα Ὁ]Δ1π6 Ἠ181] οἷδ, ἀπδπ 1ηδ]ονίβ. πη! ηοσιβαπα 

ταῖο. Νεαπε δαΐπι οἵδ, χυοᾶ ᾳφαίᾳαδη δϊοαι, δὰ 6αΣ ΔΡ 

Ομαμῖρτι5 Πουα ΠΡ Ὲ15. ψαυΐαβ λοίϊομθθ, πϑαῖα δα πᾶ δ. ἀϊ{{- 

ταὶ πἰπάϊπθιη μάπο ποῖ, - ἡτίατη 6χσ ἱρία σου ἤιβαομθ, 

τιὰᾶθ δοίΐο Ῥυοβοιίοιίαν, οὁποᾶ β΄ 4η18. δο8᾽ ἀάηΐαχαξ 

ἴατιοβ δε οοπίοπδαξ, αποσιμ Πηραῖα ταθιῦρτα ἕὰιβοίϊογίοϑ 

[πα8. ΟΡϑῦπε ἀρ(ο αἰ ὔχη8, ποὸ5. σατο ὀβδίθγοβ, ἀπϊ Ἰπιπτϑ 

ῬτοῦΘ. Γατηαβ αἴδοί!, ἥοῃ οἱβ [΄αποβ, [οἱαῖ 15, [6 ἀπήγευ- 

[.6 ἰγαοϊαϊουἶθ, πᾶ ἂς [δπϊίαξα ἔποπα 1πΠ] αλ(π, ἕατι-- 

ἀανηεπίτπη [ἀρ νεχίοσα. 51 οπίπι ππίο Ῥχοροϊέπι 6 [6 - 

γάγθ. ἐπουίαπθ απ ᾿4πθ1 Ὁ πιο δοοαρῖε [απλεαίεπι, 

πθπιο δαΐθηι ποίξγθγη [απτ5 εἷδ, πὸ6 οἷατίαβ δὲ, ᾿ππΈ]6χα 

Ἰτγιϊασααθθ ἴοσθ, απᾶπὶ ἅτις ἀθ [απϊξαΐθ ἔποπα δέδια 11.- 

Ππιυσππηβ, “Πδαπθ πιθο φαθογθπᾶα τι ορῖ8. ἐ8115. 8118 εἴ, [δᾶ 

Ῥίαμθ ΠΙεπιΟ ρῬγδοίοσειπάα, : Γἐσιποαπθ 7ατῆ)ανά δηϊοσ 8. 

ΟΑΥΕΝῸΒ ΤΟΜ. ὙἹ. Β 

87 

ΕΣ τ 3. δὲ 7 ϑι δα π) ι , 5: 
οὐχοῦν οὐδὲ ξητητέον αὐτὴν, ἀλλὰ σιωπητέόν καὶ 



αΞῷ ΖΣΑΔΗΝΟΥ ΧΙΣΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. Θατε. ὙἹ. [85 46.} ἘΔ. Βαῖ αν. (052. .4δ62 

σταυστέον ἤδη τὸν λόγον, ἅπάσας οὖν ἐκκόπτει τὰς τοιαύτας 

ἁπορί ίας.. ἢ τῆς ἀλήϑείας. γνῶσις". οὐ γᾶἄῤφ ἡ τελεία μόνον 

ἥ; τίς ἐστιν ἄτμητος ὑγίεια λέγεταί τε καί ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἡ 

τῆσδε; μὲν ἀποδέουσα; » μηδέπω δὲ τῆς θείας ἐκπεπτωπῦζα. 

χρήξομεν γὰρ ἅπαντες ἄνϑρωποι τῆς ὑγιείας εἴς ἐε τὰς κατὰ 

τὸν Εΐον: ἐνεργείαξῃ, ἄς ἐμποδίζουσί τε ἢ διακόπτουσι καὶ 

κατοσταύουσιν αἵ γόσον, «αἱ προσέτι τῆς, ἀνοχλησίας ἕνεκεν" 

ὀχλούμεϑα γὰρ ἐν ταῖς. ἀδύναις οὗ σμικρά. τὴν δὲ τοιαύτην 

κατάστασιν, [46] ἐν ἢ μήτε ὀδυνώμεϑα, μήτε ὃν ταῖς 
κατὰ τὸν βίον ἐνεργείαις ἐμποδιζόμεϑα, χαλοῦμεν ὑγίειαν, 
ἣν οἷ τις ἑτέρῳ προσαγορεύειν ὀτόματι. βούλεται, πλέον 

οὐδὲν, ἔκ τοὐτὼν σχήσει, καθάπερ οὐδ᾽ οἵ τῆν᾽ ἀευπάϑειαν 

εἰσάγοντξο.. εἶ μὲν γὰρ διὰ τοῦτ᾽ εἰσῆγον αὐτὴν, ὅτι πᾶν 

σῶμα, γεννητὸν,, ὥσπερ "τὰς τῆς γενέσεως αἰτίας; οὕτω χαὶ 

τὰς (225) τῆς φϑορᾶς ὄχον συμφύτους ἐξ ἄρχηθ, ὡς ἡμεῖς 
ἔμπροσθεν ἐπεδείξαμεν, ἐπηνοῦμεν ἂν αὐτοὺς, ὡς ἀληθῆ 
τὸ ἅμα καὶ παλαιὰ πρεσβεύοντας δόγματα. ἐπειδὴ δὲ 

ὁμοειδῆ τὴν τῶν ὑγιαινόντων σωμάτων κατάστασιν εἶναι 

Οἴππθς ΕΥ̓δΟ. εὐαθπιοαι αἰ Πποηαΐος Γαρηιονεῖ ἱρῆπθ νοτῖς 

ἑαϊις, σορυλίῖο;, πποπ. δηῖη, ΔΒ ΙοΙαία τρία ἑαπίατη εἴξ,. ἀπᾶ8 

τη αἰ 0115 Πρλθ] «ἢ οἱ αϊοιία [ςΔηϊΐα5, σεται δἴϊαπι, 

ατια6: ΑΌ. Παο. ἀοβοϊς, τιοᾶο. απο ὩΠΡιΒ πιο 15. δα τις 

ποπ ΔῈ ἱπορία. Οὔΐρρα [μτΐαξθ. Ομ πο5 ἱπάϊσαχατβ ἔπη δᾶ 

Ὑἶας ΤᾺ ΠΟΙΙΟ65.). 4185. Ῥ] αΥ16. πιουθὶ ἀδηρφάϊιπαξ ἀτιὶ ταϊεγ 

χαμηρτηνέ δἴααθ δπίετντιτε, ἔππὶ ψΈΥῸ τ τηο]εῆϊα σαν δαπητιβ. 

οχϑιθον δμΐμα ἴα ἀοϊουῖθιβ ποπ. Ἰον ον; 6, ΨΈΥΟ ΘοΥ- 

ῬΟΣΙ5. οομίπηιαποπεην,. π᾿ απ πεο ἀοϊουῖθηβ οὐ ποίαγῆνχ, 

περ: 1. 1146 ΘΟ. Θ Στ, “πη ἴα, [απ ταΐθτα ἀρ ΘΙ ]Δ ΠΊΠΒ : 

αὔδα Β 4αῖ5. 4110. πολμΐη8δ Δρρεδιίασε ὑπ], ὨΣΗ1ΠῸ Ὁ] 8 

ΕΧ τὰ το σοηίεφαθίαι, βοῦϊ πϑὸ ᾳὰϊ ἜΡΟ Ῥαίἀουϑ 

Ἰηνεμτιπῖ,,, Ουΐρρο ἢ Μαῖα Ῥχορέεγθα ἱπνεμπεύεπέ, αποᾶ 

Οπῖπα βϑηϊξωτα σοΥρι8, ΠόστΙ σοποχαίϊοηϊβ, σ᾽ δἴΐαπι 1 Υ 

ἴταβ 'σϑιΐαθ αὖ ἀηΐο ἐβοίιαν ᾿ααβ Ἐάροῖ, ποθ ἃ ΠΟΙ 8 

ατίθ, ἀθη)ομ ἤναίαπι εἴ, τΐαθς ἰδιάδιῖ ἃ. πορβ οἤθηξ, 

ἔϑναπατο δὲ νεῦα ἄιῦθ! εἰ δηδαμα ἀορηγπδΐα ῬτΟΙε[β : 

ἄμα, ἀσατι γπίδ Γολλουσῖὺὰ αθρτοίαπίλπααθ. δοσροχαπὶ 
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ἘΔ. ὍΒαττ, ὙΤ. [461 : : Ἑὰ, ΒΑΓ, ΤΥ, (οαδ} 

βούλονται͵ ταῖς τῶν γοσούγτων, ᾿οὐκέτ' ̓ ἐπαυνοῦμεν, οὐδὲ 
ἀποδεχόμεθα τὸ δόγμα" βέλτιον γὰρ ἦν μακρῷ πλάτος 

ὑποϑέσϑαν συνέχον τὴν ὑγίειαν, ἥπερ ἅπαντας ἡμᾶς ὑπ 

ἀπάύστων νοσημάτων συνέχεσϑαι. καὶ γὰρ τὰ σπέρματα 
σπασῶν τῶν νόσων ἐνυπόρχειν ἡμῖν φάσιν. ἀλλά τοι συγχω- 
ροῦσί γε καὶ αὐτοὶ, διὰ τὴν σμικρότητα τὴν αἴσϑησύν 
ἡμῶν ἐκφεύγειν αὐτά. ἔστω τοίνυν, εὖ βούλονται, ὀδυνηρά 
τις ἐν ἡμῖν διάϑεσις, ἀλλ᾽ οὕτω σμιπρὰ καὶ ἀναίσϑητος, 

ὡς μὴ λυπεῖν τοὺς ἔχοντας, ἔστωσαν, εὖ βούλονται, κχαὶ 
πυρετοὶ, ἀλλ᾿ οὕτω σμιχροὶ, ὡς μήτ αἴσϑησον ἡμῖν ἀπ᾽ 
αὐτῶν γίνεσθαι μηδεμίαν, ξξεῦναί τε. χαὶ πολυτεύεσϑοαν, καὶ 
λούεσθαι, καὶ πίνειν ἐσϑίευν τε. καὶ τἄλλα πράττειν, ὧν: 
δεύμεϑα. τὸ γὰρ τῆς χρείας ἀπαρεμπόδιστον δρίζει μᾶλ- 

λον τὴν ὑγίδιάν. οὐδὲ γὰρ ἥ, τῶν ἐνεργειῶν ἀσϑέγενα γόσου 
γνώρισμά ἐστιν, ἁπλῶς οὕτως εἰποῦσιν, ἀλλ᾽ ἤ παρὰ τὴν 

ἑχόάστου φύσιν. ὡς ἅπαντές γε κακῶς ὁρῶμεν, εὖ τοῖς ἀε-. 
τοῖς τ καὶ «υγπεῖ παραβαλλοίμεϑα,. καὶ ἀκούομεν οὗκ' ὄρ- 

δοιΠιξαϊλοηθ5 εαἰδότη δα ἤροοϊθ ἀδοουπηπε, τίος τ ΠΟΙΌΥ 5 

Ἰανιᾶο πθὸ γῬ]δοϊίαμι ρΥορο, ααπμὶ ἰοπρα Π16]1τ|5. ΟΧῚ ΠΙ Πχ6 1] 

[αἴθ δηυρΊδ τι 1αεπαίπουα (δαὶ υίραοσο ᾿ 4αδτα. ἨΟΒ' 

ΟΥ̓ΔῈ 5. ὨΟΙΠΠ165 Ῥεγρεῖμο ἘΣΘΘΕΕΙθῺ5 ΤΟΥ ΡῚ5. ῬΥΘ, Οαἱ 

οἰ οἱ τ πορῖβ οπιπΐθμι Ἰηουρουσμη [Θπιῖπα ἄϊσαηξ, 

ἑάγηϑη ζαϊοιτιν ἱρῇ, ἐα ἴαμα 686 ράᾶγνα, πὸ [θηΐηπι ποῆγαμ 

οτημΐπο εῇηρίαμπξ,. ἘΠῚ ρίζαν, ἢ σο]ῖτ,, ἀο]ουῖβ. φυϊρίαη 

1 ἼΟἸΡ15. αἰΐοοίαβ, ψεύμπι ἴαπι ΘΧΙΡ 5. ἱπιδη ΠΡ1Π1541π|6, ἠξ 

απ πΐπη6. οβοῖοξ εἴ, ἀπθιὰ δουτῖρυμ Βομηΐπθη, ϑαπίο, ἢ 

ὯΡρθὲ, εἰ ἔδθρυεβ, [ε δᾶβο ἰθυςβ, πῈέ πεατῖιβ [ΘΓ η} Γαΐ 

ἀΠθμν. αϑογανΐ, Ποραίᾳμθ ῬῈῚ δὰ8 εἴ πϑροῖβ5 ῬῈΡ]1Οῖ5 

φυϊναϊίβααθ ῬΘυΪαρΡΊ, οἱ Ῥάίπθο τίξ, οἴβεημθ δὲ Βίβθοσε, 

80 τοϊαπα, 4πᾶ6 ορτβ [απέ, Ῥεσυάρεῦα, Οπῖρρα ἔδομ]ία5 δᾶ 

ἩΘΟΘΙΑΤΙΟ5. τ 5 γοϊηππηθ ἡπηροᾶϊία [Δη1} ἴθι Ῥοΐξϊα5 ἀείον- 

χηϊπαῖ, Νοι οπΐπι Τπηοίϊοππη ἀπ ρ Θ 01 185. τηουθ! ἤαίπὶ 

"ποία εἴ, ΑὈΓΟΙΐς. 118 Ἰοψποηῖξ, μ18 δἀ]θοίοτηι πε, (86 

Ῥτδοίθυ παϊιγατα οτήαδαπα πὲ. διαιίᾶθη) οἴμπθβ, αὐ ιέγου, 

οἴ. σοΡπίπηβ τπ6]6,.. Καὶ ουπι δα 111}15 δὲ ᾿γποὸ ΦΟΠΙΡΑΣ Θιητης, 

Β 3 
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ἘΠΛ. ὍΒατε, ΥΙ, [46.] ἘΔ. Βαῖ. 1. (235.} 
ϑῶς, εἰ Ἵηελάμποδι, χαὸ δὴ καὶ τοῖς ποσὶν ἀῤῥωστοῦμεν, 
εἴ τις ἡμᾶς Ἰφίκλῳ παράβάλλοι. ; καὶ τοῖο “χερσὶν, εἰ ἩΠίλωνι, 

καὶ καϑ' ἕκαότον δὲ μόριον ἐγγὺς ἂν ἥκειν γομισϑείημεν 
σπηρώσεως; εἴ ἘΣ πρωτεύουσι κατὰ τοῦτο παραβολλοί- 

μεϑα. τίς γ᾽ οὖν ἡμῶν φαύλως ἔχειν οἴεται τὸν ὀφθαλμὸν, 

εἰ μὴ βλέπει τοὺς ἀπὸ δύοῖν σταδίων μύρμηκας; ἢ τίς τῶν 

ὥτων, εἶ μὴ κατακούει τῶν ἀφ᾽ ξξήκοντα σταδίων; ἀλλ᾽ εἰ 
ταῦτα τὰ γράμματα, τὰ κατὰ τουτὲ τὸ βιβλίον ἐγγεγραμμένα, 

μή βλέποι τίς ὀρϑῶς, οὕτως ἂν ἤδη μέμψαυτο τὰς ὄψεις" 
οὐ μὴν οὐδ᾽ εἰ ταῦτα, τέσσαρας πήχεις ἀποστήσας, μῆ 

βλέποι, δικαίως ἂν μέμφοιτο, πλὴν εἰ τῶν οὕτως ὄὀξυω- 

πεστάτων εἴη; τὴν φύσιν, ὡς καὶ ταῦτα βλέπειν. οὕτως. 
“γὰρ; οἶμαν, καὶ μέμψεται, καὶ φήσεν δικαίως, ὅπερ ὅἅπαν-: 
τες ἄνθρωπον λέγουσυ», ὡς τόδε τι κατὰ τὸν ξμπροσϑεν 

χρόνον ἐνεργῶν εἶτα γῦν οὔκ ἐνεργεῖ. τὸν μὲν γὰρ τοιοῦ- 
τον. ἐν ψόύσῳ τονὺ φήσομεν ὑπάρχειν, εἴπερ μηδὲ διὰ γῆράθ 
“τοῦτο πάσχει" παίεου καὶ τοῦτο νόσον εἶναν λέγουσιν ἔνιοι. 
τοὺς δ᾽ ἄλλους ὅπαντας; οἷς φύσει μήτ᾽ δὲὺ βλέπειν ἢ 

εἴ οσοπίαῖς ομ]δοίδημια ἀπ αϊτητιβ, Η οατα Νεϊαμηροᾶδ, εξ Ρ6Ξ: 

ἄϊθι5 ῥάτιπι νδΐουαμβ, ἢ οππὶ Ἰρμϊοῖο, εἰ ππδηῖραβ, ἢ 

οὔτ οι σομπήδχαμιαγ. Οπονῖβ ἀθηΐαμθ τη ΘΙΏΡΥΟ ῬΥΌΡΘ 

ἹΠΌῸΒῚῚ νἱαθαγητιτ ἢ Ομ 115, 41 ποὺ 1ρίο γηαχίσηθ "γαϊδπξ, 

ΘΟΥΩΡΔΕΘΏΛΩΥ, - Οὐ͵β ρίαν ποῆχτμη. [6 πῸΠ ῥτορα ΟΌΠ]4-- 

ἔπι ὀπκιβιπιεῖ, ἢ Τουγαΐϊοαβ ἅπας Πα ἀϊοσαπι 1πΐογναῖο, ποτ’ 

σαγηδ!} Λεΐ α1115 ατιγιίτιι [6 Ῥάγπ χϑοΐα ραΐεξ, Π, αποᾶ 

[εκαριπΐα ἢαῖϊ5. αἴθε, Ὥοπ εχαυπαϊαξ ἡ Αὐ Β' φαῖβ Πέογαϑ 

πᾶς Ῥ45611 δείογιρίαβΒ τϑοίθ 101 ὁεγπαῖ, 15. 76πὶ οομΐοβ. 

τϑοειῖο δοουΐθέ; Ομ. ἕδιθθη, ἢ «παίπου Πα5 ἱρίαβ συ] 5 

ἀϊπίας που νἱάθαξ, τι Τουΐθ δα Ῥυϊα5. ΘΟΏΪΟΥ πη δοῖς 

{π|Ὲ, ἀιὰ ψεὶ 185 Θουποῦοθί. 515 Θηΐγη, δὐριέγου, δοσαπίεξ, 

ἀϊοαΐαιβ τηθυδίο, «πο οχημῖριβ Ποπηϊπίρτια ἀϊοὶ ΠΤ ]οξ, 

ἈΘΙΏΏ 8. ΒΟοΌ ῥχίΐαβ ἴθοιθ, πᾶμο ἀἄδηι [2 οΥ8 ΟΠ Ῥοῖο: 

Βθηο Θηΐπι τοῦθὸ δ᾽ίάπο ἔθηουι αἸοοηπι8, Παπίδοι ἴδπθ- 

οἔι15. γι 10 Τρ θο 145. 66 ποῖ ΤΠ, απαιην5. απ, 0} 

Γεγιθοϊαΐεμν. ἀποαπο Τρίαπι Ἰοσθαμι 66 σομηΐ,. Οἰαρϑίόχοϑ, 

φιρηρ ποίπρα τὸὰ ἀοαλέ, τὑξ αοραΐα ὙἹάραπξ απὲξ ἀπάῖαη!, " 



«ΦΟΙΌΣ «. δ: 

Ἐὰ. Ὅματτ, νι. [46. 47.} ἘΛΔ. ῬλίΥΥ͂. 5952 

ἀκούειν ὑπάρχει : μήτε ϑέευν ὠκέως, ἤ τὸ τοιοῦτον ἕτερον 
ἐνεργεῦν ἰσχυρῶς, οὔτε νασεῖν, οὔϑ᾽ ὅλως παρὰ φύσιν ἔχευν 
ὑποληψόμεϑα. πᾶσαν μὲν γὰρ αἵ νόσου παρὰ φύσιν, οἷκπ 

ἔχουσι δ΄ οὗ τοιοῦτον παρὰ φύσιν, ὥσπερ οὐδ᾽ οἵὨ γέροντεο. 
οὔχουν ἁπλῶς 78 τῶν ἐνεργειῶν εὐρωστίῳ τε. παὺ ἀῤῥωστίᾳ 
πριτέον ἐστὶ τοὺς ὑγιαίνοντάς τε καὶ νοσοῦντας, ἀλλὰ τὸ 

«οατὰ φύσιν “μὲν τοῖς ὑγιαίνουσι, τὸ παρὰ φύσιν δὲ τοῖς 
ψοσοῦσυ. προσϑετέον,.. ὡς εἶναν τὴν μὲν ὑγίειαν διάθεσιν. 
πατὰ φύσιν ποιητικὴν ἐνεργείας, τὴν δὲ νόσον. διώϑεσιν 
παρὰ φύσιν ἐνεργείας βλαπτικήν. οὔτε γὰρ, εἰ κατὰ φύσιν 
ἡ διάϑεσις, ἤδη καὶ ὑγίεια" διάθεσις γάρ τίς ἐστι κατὰ 
φύσιν ἢ. τ τῶν «Τἰγυπείων μελανότης, ἢ τε τῶν Κελτῶν λευ- 
κύτης, ἢ τε τῶν ᾿Σχυϑῶν πυῤῥότης" ἀλλ οὐδὲν τῶν τοῦ- 
οὕτων. ὑγίεια, διότι μηδ᾽ ἔν χρώμασιν ὅλως ἧ ὑγίεια" 
[47] οὔτ᾽ εἴ "παρὰ φύσιν, ἤδη παὺ γόσοξ" ὥς: εἴη 7 ἂν 
οὕτω παὶ νόσος ἡ τ ἐξ ἡλίου μελαγνότηῤ, ἥ τὶ ἐκ μακρᾶς 
Ὀχιατροφίας λευξύτης. ἀλλὰ προσϑεῖναυ χρὴ τῇ μὲν τῆς 

᾿Ατὶ ΘΕΙΕΥΟΥ οαγραπξ, δαὶ 4114 1ᾷ σϑητβ να]: 46 Πυθηπέσαδ 
ονδδῃΐ, πρᾶπθ τῆοῦθο ἔθπθσὶ, πα πὶ ἐοΐπιπι ῬΥδθίοΣ 

τδίασαιῃ [6 Βαρθοτθ οϑηθρίνημιθβ. Ομγη15. βαυσϊάσθηι του θ 5. 

ῬΥΔΘΙΟΥ πιαϊηγατα οἱδ, ἘὯ1 [6 ρυδεῖευ. παίθσϑην Ρ]8Π6 “ποιὰ 

Βαβθηΐῦ, δἢβοπί πδὸ :-[6π65. Νοι ἱριίατν. ΔΌΙοΙξθ ἴαπος 

δοργόβαθθ πποίϊουμιπχ βγπιϊζαίθ ἀπῆτιρτΐαίθαηβ 1πἀϊοαη- 

ἄμσγα, [ἐὰ ἴαμῖβ νοῦθα 114, [δουπάπιη πδύμσαμπι, δϑατὶβ 

ἅ11α, ῬΥδοΐευ παΐμπγαπι, δαγοὶ ορουίθρις: πὶ Πὲ χὐϊπαϊυατι 

ζαγάϊας αἰδοῖ Γδουπᾶπτι. παΐατατι δοίομθῦ. ΡΟΣ ΟΊ 6Π5, 

Φομπέτα χποχρτ8 δδοῖο. Ὀγδϑίου. Ὡδΐπγαμι -δοίζοπθιη 146- 

ἄεθη5,. Νεϑαπα ϑηΐπι, ἢ αῇδθοίτι [δοππάππι τπιαΐηγαπι [6 86- 

Ῥεοαΐ, σουέπθπο οἴϊαμι. [Ατιῖΐαθ οχίῆιί, ἘΠῚ φαΐδι αἰϑοίτια 

Τοσπηάπη παίπσατῃ ἴσμι ΔΕρΥρεοσαπα. πἰϊργιίία, απ. (61{4-- 

τύχα 'σαπᾶου., ἴμτα Θογίμανατα ττΐμβ οοΐον, αποναπι ἔαπιθπι 

ἘΠΠΠπ πὶ Εἰ ἔΑη1[45,, “ἀπππ, 66 ΟΠγπίπο “τι ΘΟ]ΟΣ 6. ποι ὁοτι- 

ὅδαῖ, Νόᾳιο, ἢ γεδϑῖον πιδίαγαηι ,[6 ἀάροαῖ, Ῥχοίἑπτ5. πιοῦ- 

Ῥυὰβ οἷ; ᾳπαπάο. 11 νοὶ ὃκ ἴοἱδ πἰρτηλα, ψ6ὶ αἀϊππα 

ἀπ ΡΣΑ ΓΔ οϑηΐποίπαϊια - δοηίγαοίαβΒ σαμοΣ ΠΟΥ θτ5. δ, 
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ἘΔ. Οματε ΥΣ, ΠΤ Ἑά. Βεῖ. ΤΥ. [615 

ὑγείας ἐννοίᾳ «λόγον᾽ αἰτίας ἔχειν αὐτὴν πρὸς τὴν 

ἐνέργειαν, τῇ δὲ τῆς γψόσου τὸ καὶ ταύτην τὴν ἐνέργειαν 

βλάπτει». ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἔν ἑτέρους εἴρηται διὰ 

πλειόνων. εἰς δὲ τὰ παρόντα τοσοῦτον ἀποχρήσει μόνον 

ἐξ αὐτῶν, εἰλῆφϑιαν, τὸ ἀλδεύειξ ἑχανὸν εἶναι τῆς ὑγείας, παὶ 

μὴ πᾶσιν ἡμῖν ᾿ ὑπάρχειν ἴσον ἀκριβῶς. εἶ δέ τῳ δοκεῖ 
βίαιον" εἶναν καὶ. τὴν μὴ παντάπασιν ἀπηκριβωμένην εὐχρα- 

σίαν ὅμως ἔτι καὶ αὐτὴν ὀνομάξεσϑαι,. οὗτος ἀναμνησϑήτω 

τῶν κατὰ τὸν βίον ᾿ἁπάντων ὀνομάτων. εὔχρατον οὖν τι 

«αἱ πόμα φαμὲν εἶγαν, καὶ βαλανεῖον; οὗ μόνον ὅτι τὸ 

ἐὲν ἄλλῳ, τὸ δὲ ἄλλῳ τοιοῦτόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ὃτυ πρὸς 

τὸν. αὐτὸν ἄνϑοωπον ἔν πλάτει τοιοῦτον ὑπάρχει. ἄπο- 
στραφέντος οὖν τοῦ πέίνοντος, ἐμβαλὼν εἷς τὸ ποτήριον 

ἢ. ϑεομὸν ἢ ψυχρὸν βραχὺ λάϑοις ἂν εὔκρατον πουήσας:- 
καίτον γ,. εἴπερ ἥν οὕτως ἀπηχροιβωμένον τὸ εὔκρατον, ὡς ἐν 

εἶναν χαὶ ἄτμητον, οὔκ ἂν ἐπιβαλόντος ϑερμὸν ἢ ψυχρὸν 
ἔτι εὔκρατον ἐφαίνετο. κατὰ δὲ τὸν. αὐτὸν τρόπον, οὐδ᾽ 

Θεα δαἀϊθοιε ορογέδε [δηϊίδεῖβ ποίϊομὶ!, «ποᾶ οδαίαθ τὰ- 

Ἐιοθθτα 81 Ορτι5᾽ εἀδπάπηα ομίτπιθαξ, ,ἸΠΟΤΌΣ σαγὸ ποίη], 

ᾳιοᾷ, βοίζομοπι αθᾶαϊ. Ψεττι ἀθ [ιῖ5 ΠῚ ἀϊοίαῃν ἃ 

ὯΟΡ]15: Ἰοουρ! εἴπ 5. εἢἉ, Αἃ ρῥγαοίθαξεμ. ἀϊρυϊαοποπι Π|πᾶᾷ 

[οατα Γαταρῇ 6. (υβηοίαξ, ρδγηιασυιαια. [ατιῖξαξῖ5. 1δετ πα τθιΣ 

Εἴθ, ποὸ δαπὶ οπιπῖρηβ πορῖ5 δεάπδι ον Ὀγουα5. 1Π6 6. 

Ουοά Π' οπξ ν]Ἱο θη ἀρράτθαῦ Ῥυόραα ει βΈυϊοὶ ποιυίτιθ 

ΟΘΏ[ΓΕΥΊ, αποί τιρᾶΐϊο δὰ ππρσυθη θιπρετγαμηθπΐο ποὸῃ Πΐ, 

15). αὐδοίο, τϑφαογιμη ἐπ νἱΐα πιοπηΐπιπι τιΐαπα δα τπθ- 

χαουΐαγα τανοοθῖ, ὩΡῚ οὕ ροΐατπι, εἰ Ῥαίπθαμῃ ῬσΌΡα ἴδηις. 

Ῥογδίατη ἀξοίπητια, “ἤθη (ΓΟἸπιτὰ ἀππιη2 δἰΐεστιπι Ἡπίό,: 41{6- 
τιν 1111 ἰαῖθ οἴ, [δὰ οἴΐαιη «ατιτα δα δαπᾶδπι Ποιηΐπθῦι 

ἴπ Ἰαιπεπάϊπε 816 οἷ. Νὰ ἢ, δυϑυίο ρασ! πη, «αὶ Ρ1- 

Ῥεῖ, 1η]εσοσὶ! (υὴ8. ἴπ οαοοτα οα]1846. ζριῤίάδονθ οχί-- 

Βθσμα,, ΠΆ]]α πὴ, τηφαοου 8. ἐγ ρου δ 6 ΠῈΣ τητιξαξοποαι ἄδ- 

Ῥτδβοπᾶρε. Λίμαϊ ἢ, «πο ἐθηιρογαΐαγα οἵδ, 1 εχῖρὶ5 δᾶ 

ππιστιθηι; τῖῦ οἸηπίπο Ἱπαινί! 116. δὲ, Ππαπάαπασθατη 1π- 

γέ οἴο. νοὶ .οαἰλάας, Ὑ81 ρεάαθ τηϊηΐπηο ἰοπηρογαΐατα δᾶ- 

Ῥάο -εἢο σἱάορίίαῦ,; Αὦ δαμπάθιῃ τηοᾶμπ πϑαὰς ἢ ἀπῖδ΄ 



ἌΟΓΟΣ Α. Ἐν ἧς 

Ἐλ. ὉΒάνε, ὙΥἹ., [47.} ἘΔ. Βεΐ τὴν: (525 
᾿, «ἢ ἐδ αν Ἂς 

εἰ βραχύ τιφ. εἷς. τὴν εὔκρατον, κολυμβήϑραν ἐμβάλον ψυ- 
Ὁ τω - «“ 

χρὸν, διαφϑιερεῖ παραχρῆμα τὴν εὐχρασίαν αὐτῆς. οὕτω δὲ 
΄ 5 53. ΄ Κ.Ὰ 

τὸ περιέχον εὔκρατον εἶναί φαμεν, εὖ καὶ βοαχείας ἐφ᾽ ἑκά- 
Ἵ δ τ ἊΣ 

τέρα τροπὰς λαμβάνει, ποὺ τί θαυμαστὸν, εἰ τὴν εὐπραν- 
, .“ μὴ , “κ ονι “5, 

σίαν. εἰς ἱκανὸν ξπτείνουσι πλάτος ἅπαντες, ὅπου γε καὶ Ἔν 

αὐταῖς ταῖς. λύραις εὐαρμοστίαν τὴν μὲν ἀκριβεστάτην δήπου 
μίαν. καὶ ἄτμητον. ὑπάρχειν εἰκὸς, ἥ. μέντοι γ εἶδ χρεῖαν 

- , ᾿ ͵ Ξ5 : ΠΟ ΡΑ ΘΕ, 
ἰοῦσα πλάτος ἔγευ; πολλάκις Υ “οὖν ἡρμόσϑαν δοκοῦσαν 
" ͵ ἸΑΕ αν ι Ν ὭΣ ἄριστα. λύραν ἕτερος, μουσικὸς ἀκριβέστερον “ἐφηρμόσατο.- 

ἘΞ »» ἘΞ Ἴ ἐπσδον ι ΞΥΤΙ 
πανταχοῦ γὰρ ἥ αὔσϑησις ἡμῖν͵ ἐστι χρυτήριον " ὥς ποὸς τὰς 

- Ἶ «“ - Β ταν 
ἂν τῷ βίῳ χρείαξ. ὥστε καὶ τὴν εὐκρασίαν καὶ τὴν 
δυσκρασίαν αἰσϑιήσεν κρινοῦμεν, ὡσαύτως δὲ παὶ᾿ τὴν. τῆς 
ἜἘΞΞΞ Σ λέ εἰ, - λ ᾿ τ τϑὰ ὁ “ 
ἐνεργείας βλάβην ξκάστου. τῶν βεβλαμμένων παρὰ το" κατὰ . 

͵ .“ . , ᾿ .“ γ΄ ς “π 

“φύσιν, ὅταν εἰς αἰσϑητὸν ἤκὴ μέγεθος, ἤδη τόσον ἡμῖν 
εἶναν γομιοτέον, οὐδὲν ὡς πρὸς τὰ παρόντα διαφέροντος 
35 Ὁ - ΡΞ ἘΣΣῚ ι γ ᾿ , ΕἸ ΤΊ ΚΑ οὔδ᾽ ἐνταῦϑα, πότερον αὐτὰς τὰς βεβλαμμένας ἐνεργξίάς. 
ι ͵ - Ψ “32. Α δι τὸ νόσημα εἶταν λὲγεν τις, ἢ τὸς διαθέσεις, - ὕφ᾽ ὧν 

ἧπι. ποία! οηθα ἐετηρογαΐαα Φειριάαα. ρΈΠΠ πα “ἰδ ον, 

Ῥτόθδῖα 6715. ᾿θιωρθυίθπι Ῥυο πῺ5 σού τιρενιι. ΟἿ ἀ818-- 

1οπΐοτα ἀπθοαιθ 65. αόσθαι ἐεηροχαΐαμηι ἀτολημεβ, θεία ἢ. ἢ 

ἴῃ αἸτόχυίτατη. ρματίθπι. Ῥασαμα δὲ Ῥγορφηίαβ. ἸΠθορνῦθ 

αι. τυϊγῖ,, 8. ῥρσόρδηι ἔθει ρουΊ χη 1πι [α{15 ἸΏ Ρ]απι' Τα ΣΕ: 

ἄϊπεθ εσίοπάπιξ ππάνεγῆ, απαιιᾶο εἴ "ἢ γχ15 σοβίομαη-. 

ἀἴαχα. ἐρίαιτι, απᾶ6. μηχα. οχδοιππτηᾶαμα βὲέ; ἀμτοδῆι, 

αἰααβ ἱπάϊνβθ 1! θην, εἴθ Ῥυοραθ1}6 πὲ, ὅπαρ. 1π πίὰ8. πὸ- 

τοϊθτῃ ψαπδξ, οεγῖθ Ἰα πθῖπ θην μα οαὶ } Θαθρα βαυῆαπό, 

ταθδτῃ, ῬΕγοομ ποθ, ἐοηροσαῖε ναθασίϑ Ἰγχαπι; δἰΐοσ ἔαρεύ- 

ψϑηΐοηβ πλαίσβ διχαοίίηβ ἰθιρονανίξ .- ΘΙχηϊάοια ΤῸ] 

δᾷ ομηηῖα νἱΐαθ χαθπογα [θη ΐη5. Ὡρίαθθ ᾿πᾶθπ οἱὲ; ααδεθ 

ἀρίο εἴἴδην ῬΥοΡάπὶ ἰθπηρουίθ. δὲ 1πίθιρονίοπι ἸΒ ΠσαῦΣ- 

χηῖ5. αν πιοᾶο, δοξίοπίβ ἰαρἤομποπι. οπβαα Ῥγαθίοῦ. 86-- 

ἐμγϑῖη “[πᾶηΔ χπαῖ6 Παρθηΐϊβ. πη ΡΥ ποπ 6 ππουρηίι 

. ἀθοθνηδηιβ, απδη δα ΓΘ ΒΠ ΡΠ δι. γα ρη ἐπ ἀϊ 61, Ῥθγνϑμε- 

ας Νίος φυϊοαιανη, τΣ αα τοῦ Ῥσχοροβέαπι τι ἴσο: αὐϊάθπι 

γοξογαῦ, Ἰρίατημο ἰδοίαδον δοδοπδαν, - 8} αϑοοίμιμν: οὐδ 
1 



ΡΥ ΤΑΜΗ͂ΝΟΥ ὙΓΊΞΙΝΩΝ 

᾿Ἑδ. ΟΠατε. ΨΙ. [471 ἘΜ. Βα[.ΥΥ͂. (543.) 
βλάπτονταν; ὥσπερ οὗδ᾽ εἶ διαϑέσεις τις ἢ κατασκευὰς 
'ὀνομάζειν ἐθέλει. διήρηταν, γὰρ ἡμῖν ἕτέρωϑυ καὶ περὲ 
πῶνδε, χαὶὺ δέδειρται κατὰ τὰς διαϑέσεις τε καὶ χοατασχευὰς 

τοῦ σώματος ἢ Θ᾽ ὑγεία καὶ νόσος, οὐ κατὰ τὰς ἐνεργείας 
τε καὶ τὰς βλάβας αὐτῶν συνιστάμεναι: ἄλλὰ πρός γ8 τὸ 
φυλάττειν ὑγείαν ἢ ἰᾶσθαι τὰς γόσους οὐδὲν ἐκ τῆς τού- 
τῶν ἀκριβείας ὀνινάμεϑα. μόνον γὰρ. ἀρκεῖ διαγυγώσπειν, 
ὡς ἡ μὲν “κατασκευὴ τοῦ σώματος, αἰτίας. ἔχουσαι λόγον 
᾿ς πρὸς. τὴν ξνέργειαν; ὃ σχοπὸς τῆς ὑγιευνῆς τε καὶ 9ε- 
ραπευτικῆς τέχνης ἐστί" ταύτην γὰρ ἡμῖν. φυλάττειν μὲν 
ὑπάρχουσαν πρόπδιται, δημιουργεῖν δὲ ἀπολλυμένην" αὖ δὲ 
“ἐνέργειαν. κατ ἀνάγκην ἕπονται, ταῖς μὲν χρησταῖς κατα- 
σκευοῖς ἄμεμπτοι, ταῖς δ᾽ οὗ τοιαύταις μοχϑηραί. ὥστ᾽, 
ἐπειδήπερ ὃ φυλάττομεν καὺ δημιουργοῦμεν αὐτοὶ, διάϑεσίς 
τίς ἔστι καὶ κατασκευὴ τοῦ σώματος, ἕπεται δ᾽ ἐξ ἀνάγκης 
αὐτῇ ἡ τῶν ἐνεργείῶν τελειότης, οὔδὲν ἐτνὶ χρὴ πρὸς τὰ 

παρόντα, πότερον ἐν τῷ τῶν ἐνεργειῶν ἢ τῷ τῶν 

νἱο 1αβάϊιτιχ, τπουθτμαι ἀϊκοσβ, Πουΐὶ ποο, ἔγο' αἴδβοίαβ, 

ἤν σοἸ ΕΠ 101165. ΔρΡΡ61148}8 χηαϊτῖ, Ὀϊοΐπαια ἃ πο ῖ8. ἰδὲ 

δὲ ἄὲ 15 εἴ, δὲ ἤμιιῖ ουϊάεπεθηβ χαϊοσρι5 σοηξητηδ-- 

Ὅηγυ,. ἴππι ἸΠΟΥΡαπι, ἔππα [αὐήξαίδην 1π ΘΟΥροτῖ5 αἴδοία 

Ῥοπ αοπιθααα οομβῆοτθ, τηϊηϊη]6 15. δοίϊομια δοίϊουίδγα 

Ἰαβῆομπθ. - (δείοναπη ες Βοσπτα χπογοία ρχόροπποπςα α1- 

οαϊπουξαὰθ ράτιιτι νὰ] δᾶ ναϊοίπαϊπιεμι ἐπεπάδηι, νοὶ δᾶ 

-προτθεπι [τσ ονθηάατη 7ανάπητ, «παπι ἅΠπᾷ τποᾶο πο-- 

᾿ΥΗΤΕ, [Γἀἐἴ5 Πε; σούροτί5 σοπῆιξαξίοποια, αἀπᾶ6 οἀπίαε τᾶ-- 

οσιθηῦ ταίρθοίῃ δοίζομπίθ. ὉΡΙποί, αἰτίπβααθς ἔδοια- 

δ Ιοραμα ο[Ἷ86, δ. οἴπβ, απ ἰδηϊϊαΐθα ἱποπᾶδαιι, δὲ 

:6788;) 486 ἸηουῬατα ῥσυοίηραπάπηι ρτοβέείαν, ααῖρρε αὐπην 

ἐβατπο ὁ ρυδθίθηξοηι [εσναυθ, ᾿οὲ δηλ ατα τοηξαογα ῥτο- 

“Ῥοπίχπλ πΟΡῚ5. ἢ; δοίίοιιαεβ σετὸ σου οιιθτ σογρουῖϑ 

προσ ατῖο Γεφάαμιπξαν, δδαπὶ, 46 ὍτοΡα εἱξ, Ἱποι!ραΐαα 

Ῥγοβαθήθ, 4046. δοπίτα οἷ, ουϊραριθ δ νυἱποίδε. 

Οὐδγο, απο 314, αποὰ Ὁρ6 ποῆγα [θυνδίηῦ το τ πλτν-- 

46, Αἰβοϊαβ Φαϊδαιη ΘΟΥΡΟΙῚΒ ΘΟ" ρα το απ εἴν, Θαπί 

"ϑεσὸ ἐκ ἠδοβίβίαίθ. Ψππ δ οσιατα Γεαιάταν ἰπίορτίίαδ, δὰ 

Ῥναοίοηξοιω δονίο ἀἰραϊαιΙοπθτι Ῥαγαμι αἰζποὲ, ζαποίίο- 



“ΦΟΙΌΣ Α. ἘΠ. 

ἘΔ. ΟΒαττ, ΥἹ. [47. 48. ἘΔ. ΒΑΓ. ΤΥ. (55, 354.) 
κατασπευῶν γένεν ϑετέο, ἐστὶν ὑγίειάν τε καὶ νόσον, ἐπι- 
σποπεῖσθαι. λαβόντες δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως, [48] δέον εἶναῦ 

φυλάττειν τῆς κατὰ φύσιν τοῦ σώματος ἡμῶν κατασχευῆς 
ἐκεῖνα, δι ὧν ἔνεργοῦμεν, ἀναμνήσαντές τὸ πάλιν, ὡς ἥ 

. ζῶν ὁμοιομερῶν εὐκρασία τε καὶ τῶν ὀργανικῶν διάπλασιδ 
παὺ ϑέσις ἀριϑμός τὸ καὶ πηλιχότης τὰ τῶν ἐνεργειῶν 

ἔστιν αἴτια, καὶ ὡς ἐν πλάτει" ταῦτα πάντα ἐστὶ, καὶ ὡς καϑ' 

ἔκαστον ἄνθρωπον ἴδια, τῶν ἐφεξῆς ἐχώμεϑα. μεγάλην δ᾽ 
εἰς αὐτὰ χρείαν ἢ γνῶσις τοῦ πλάτους αὐτῶν παρέχεται. 
τῆς γὰρ εὐχρασίας διστῆς οὔσης, τῆς μὲν ὡς πρὸς ἐπί- 
γοναν μαλζ:ξά)λον ἢ μόνιμον ὕπαρξιν, ὡς Υ ἔν ζώου σώ- 

ματι, τῆς δὲ ὑπαρχούσης τε καὶ φαινομένης ἐν ἅπάασυν τοῖς 
ὑγιαίνουσιν, αὐτὴν πάλυν ἡμᾶς χρὴ τέμνεύν τὴν φαινομένην" 
εὑρεϑήσεταν γὰρ οὗ μικρὰ τῶν ἐν αὐτῇ διαφορά. μάϑόις 
δ᾽ ἂν, ὡς ἔστιν ἀληϑὲς τὸ λεγόμενον, ἔξ τῶν ἡλικιῶν μᾶ- 

λιστά: τῆς γὰῤ τῶν μειρακίων ἡλικίας ἀρίστης οὔσης ὡς 
πρὸς τὰς καϑ' ὅρμὴν ἐνεργείας, ἡ τῶν βρεφῶν “δ ὑγρότητα 

ΠΌΥΣΘ, δὰ σΟΙ Πα ΠΟ μαπὶ 1 σΘΠΟΥΘ ἸΠΟΥΡα8. ἔδυ] αϑατα 

οΟΠοσαπᾶα Πέ, Ἰπαμῖγαβ; 14 Ῥοίίιι5 διεῖπε, πὶ 1Πυὺᾶ Ῥτο 

πγροίμοῖ! Γαταθηΐοβ, αἀποᾶ 1η πδίατα! ΟΥ̓ ον 5 ποῆτῖ ο61-- 

ϊταίλοσια 1116 Τεγσαπᾶα υϊαχῖτηθ ἴμαπξ, απογατα Ροπεῆοῖϊο 
Δαποϊϊομαβ οροαπηαθ, δὺ 1Ππᾶ ΠγΘΠΙΟΥΊα γερεΐεμπΐθβ, ααοᾶ 

᾿Βπηϊανίιπι ἀπίθοηι Ῥαγαπι ῬΥΟΡᾺ Γερο υῖθδ, ἱπῆραπηθεν 

ταιλθιλ Ῥοδίαβ; πιπηηθττιβ οἱ χηρσαϊπᾶο Ἑπποίϊουιτιπὰ [ππ|ξ 

οαπΐαθ, Ῥχορίετεα αυοᾶ παρὸ ομιπῖα 1π Ἰαπἰπάϊπς αἰ8-- 

ἄδτα Γρεοίαηξαν, εἴδη 14 [Πρτ]]18 ΠοπΊπρυδ [βου Γατα, 

ἅπας χοιῖψια Τατΐ, Ῥαγίβαπαιηαν. Αἃ απδδ. άπ πότι 

Ῥάγνατι οοπιπηοα!αἴθμη ἴον! Ἰαϊτπο πογὰπι ρουίρθοία, 

Νατα απᾶμα Ῥτορα ἔδιρεσῖθς ἀπρ]δκ ομαπὸ ΠΈ, αἸίδνα, 

αὔδα 11 δηϊπιαυΐίιτα., [αἸτοτᾶ σουροτα οοριίαοπ Ῥόξιτιβ 

ὩΓαΥροίασ, απδπι [οᾷβ πρπῆαϊ, αἴΐετα, πα 1ῃ [Δπ|5 

Ὁ ρα5. ΓΟ ΠΠῚῚ αἴατιο Δρραγοῖ, πᾶπῸ ὙαΥΓὰ5. οΟπ ρ᾿όπαΐ 

ἃ ΠΟΡ15 αἰνία! ΡΥ οἷ, ααίρρα ἐπ πὰ ποῖ Ῥᾶῦνα ἄϊνοι- 

{πὰ5 ἱπνεπϊείτς. 14 ἀπαπὶ Πὲ νοίπτα, γῸ1 δχ. Ἰρῖ!8 δϑία- 

Ἔβρηβ τπαχίπιθ ἀορυοπεηᾶαθ. Οπαῖπ δπίπι 84 οπιποπι νο-- 

"Ἰαπίαῖο. Γα[οο μία ἀοΐοπομι δἀο]είδοπιίχαι ἀοίᾶς πὲ ἀράς 



Ὄ ΓΑΔΉΝΟΥ. ὙΠΊΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. Οἴατι, ΟἹ. [481 ᾿ εἰ Ἐᾷ. Βα. ΤΥ. (,54.) 

χείρων ἐστὶν, ἡ δὲ τῶν, γερόντων διὰ Ἑξηρότητά τὰ καὶ 

ψύξιν... ἐν 1,55: ταῖς ἄλλαις ἐνεργείαις ταῖς φυσικαῖς ὄνο- 

μαζομέναις; οἷον αὐξήσεσί τε καὺ πέψεσι, χαὶ ἀναδόσεσι καὶ 

ϑοέψεοι τὰ βρέ ἔφη τῶν κατὰ τὰς ἄλλας ἡλικίας ἁπάσας 

ἀμείνω: ἀλλ ὅμως οὐδὲν κωλύονται πάντες οἵ κατὰ πάσας 

τὰς. ἡλικίας ὑγιαίνειν. ὡς οὖν ἐπὶ τῶν ἡλικιῶν ἔχει, κατὰ 

τὸν αὐτὸν τρόπον εὑρήσεις καὶ. ἐπὶ. τῶν φύσεων αὐτῶν 

ἀμήχανον. οὖσαν τὴν͵ διαφορὰν ἔν ταῖς πράσεσι» " ὥστε, εἰ 

οὕτως ἔτυχε; δυοῖν παίδοιν τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἀγόντων, " 

τὸν μὲν ὑγρότερον εἶναι ϑατέρου πολλῷ;. τὸν δὲ ξηφότερον, 

ὡσαύτως. δὲ τὸν, μὲν ϑερμότερον, , τὸν δὲ ψυχρότερον, ἐκ 

ὅσοις δὴ τοῖς σώμασιν ὑπάρχεν τὸ πολλῷ τοῦ Ἀπ υμφι ἡῴς 

ἤτοι. ϑερμοτέροις ,. ἢ ψυχροτέροις, 7 ὑγροτέροις, ἢξ ἡροτέροις 

εἶγαν9. ἐν τούτοις οὐ“ ἔστιν ἄμεμπτος ἢ κρᾶσις ἂν ὅσοις 

δὲ ὕπάρχεν τις διαφορὰ τοῦ κάλλιστα πεκραμένου, οὗ μὴν 

αἴσϑητὴ διὰ σμικρότητα; τοῦϑ᾽ ὡς πρὸς τὴν χρείαν ἐν 

ἴσῃ χώρῳ τιϑέμεϑα τοῖς ἀρίστοις" ὧστ' εἶναι τῆς κατὰ 

πλάτος ὑγείας τὴν μὲν εὔχρατόν τε καὶ ἄμεμπτον ὡς πρὸς 

ἅπια, πέδαι πιπιρ ΡΥΟΡΙΘΡ Ἠαχηϊα: αίθηι, ἔθητιπ Ρτορίογ ἢο- 

οἰϊαίοα δὲ ζεϊριἀϊϊαΐθηα ἀθεονῖου. ἴὰ 41118 ἴάπιουι ξη ποῖος 

φῆρτι5., 4185 παΐυγαῖθ8 ΔΡΡΕΙ]Ιαπιαβ, γοὶ πεῖ δΔοουθομθ,, οοπ- 

οοοΐομθ, ἀιππιραοηθ, εἴ ΒΥ ΠΟΘ, Ἰηΐαπέοϑβ ΕΝΕΝ σδο- 

τουῖβ δϑίδερτβ Ιοηρο ὑγδθῆδας, Νεαπε ἔαπιθμ φο [δοΐαβ 

“ΟΠΥμΡ.5. ῬΘῈ ΟἸΆΠ65 αοἰαΐο85 Ποοΐ εἴθ [απἰ8. Ἐτσο «ποπιτὸ 

αἀγαοᾶπηι ἱπ δεριδρυβ [6 μαρθεὶ, 18 οἰἴατῃ ἴπ παίωτὶς 

παιδία οἴ ἔθ ρθη ΐογαε αἰ ογίπτθιι ἰηνθῃ168, 

πὸ ἀπογαχα. ς,, δ: Β011}15. δϑίαϊ!β ῬΘΤΟΥΤΙ πσπο δἱέοσο 

Ἰοηδθ Βαμ  ἀιου θΩ, 1Πστὰ Ποοίογθια, ρατί χτηρᾶο, Παπο. σα}1- 

ἄϊονθμι, ἰξαμι Σρισιάϊογοα. Ουμραίοππιαπα Ἰσί!αν ςοτροχῖ- 

Ῥα5. τλαϊτο, Γαρχα Ἵααπι οαΠαϊ15, ῬΙσί 415, ππηπϊαϊ5,. ἀπέ 

βοοῖβ οἴϊε οομπέηρίς, 115. Ῥ]ατθ ορίζηια ἰδ ρ ΓΙ 68 Ἰοῃ οἱ. 

1π ααΐρη5. ααΐθηα Ὁ 6δο, αποᾶ δρίοϊα τη ἐοπιρογαξατῃ 

εἴ., ἀἰνενίαβ ᾳπαράδχη, 1Π|6]]161ἴτ, ᾿πΐπον ἰάθη, απ 

4πῶ8 Γεα!α αἰ οόγτ ῬοΙδπε, Δ αφθς οσεγίο, ᾳποαᾷ, «ἃ ἘΠΤΝ 

φοσίζηοί;, ῬΤΟ δ [οἹ α {{Π||1115 ΔοοΙρ ανα5.; 1ΐα. τῷ [αν δ Ε15, 

ἀπθτα πὶ 1αδϊπαξαιθ οοπύθμιμ!απιαν, ᾿αθα αυάᾷοπι χϑά δὲ 



ΦΟΙΌΣ 4. 47 

ἘΔ. Οματε, ΥἹΙ. [48,] ἘΠ. Βα΄. ΤΥ. (6 534.) 

αἴσϑησιν, τὴν δ᾽ οἷον δύσκρατόν τε καὶ μεμπτήν. ἔναρ- 
γέστατα δὲ τοῦ λεγομένου. γνωρίσματα παρέχουσιν αἵ κατ 
Ἰσχνότητα καὺ πολυσαρπίαν διαφοραὶ τῶν σωμάτων" ἄγυγε 
καῖον γάρ ποὺ τὰς ἐναντίας ἕξει ἐναντίαις ἕπεσϑαν κρά- 
σεσιν. ὥσπερ οὖν οὖκ ἐπαινοῦμεν οὔτε τὸ ἄγαν ἰσχνὸν, 
οὔτε τὸ πάνυ παχὺ σῶμα, κατὰ τὸν αὐεὸν τρόπον οὔτε 
τὰς κράσεις αὐτῶν ἐπαινέσομεν,, εὖ καὶ ὅτι μάλιστα βλέποι- 
μὲν ἀμφοτέρους ὑγιαίνοντας. αἱ δ᾽ ἐν τῷ μέσῳ. τούτων 
ὅξεις τῶν εὐσάρκων ὀνομαζομένων, ὥσπερ αὗται σύμμετροί, 
τε καὶ ἄμεμπτον τὴν ἰδέαν εἰσὶ, ἕπονται συμμέτροις τε καὺ 

-ἀμέμπτοις κράσεσι. τὰς τοίνυν τοιαύτας φύσεις ὡς. μὲν 
πρὸς τὴν ἀκριβεστάτην ἀλήθειαν. οὐδ᾽ αὐτὰς εὐκράτους ἄν 
τις εἴποι, κατά γ8 τὴν ἁπλήν καὶ τελείαν εὐχρασίαν, ὡς 

μέντον. πρὸς τὴν αἴσϑησίν. τὲ παὶ πρὸς τὴν χρείαν. ἀμέμ- 
πιτοὺς τε καὶ ἀρίστους χρὴ τίϑεσθαι. τεκμήριον δὲ ἔναρ- 
γέστατον, ὅτυ μηδ᾽ αὐτὰ τὴν ἀκριβεστάτην ἔχουσιν. εὐκρατ 

. 

ἴθι Υ ΔΙ 6:1, ΠΘ0. ΠΠ|ε τἱέο ορηοχία, αποάᾶ (Δ]ΐοπι [ἐπα - 

Ῥαγοϊριαΐαχ, ἰαθὸ ὁδὶ ἱπίθιηραοχαία Ὑἱήσαιθ. οχροῆία, 

Ἡπῖα5 [δαϊοπαθ οὐτδεπε πα ργαέρθηξ ἱπᾶϊοῖα οοτρο- 

τατη' Γδοσπιάππν. σγδοὶ Πϊαΐθιη εἴ σουρτ δ δίλτ ἀϊτεῤοπεῖας - 

ἀαἱρρὴα 4πογμηι, σομέγατιαϑθ ΒΑ τ πάϊπ65. 6 κα οομπέναυ 5. ἔθια--, 

Ῥδιδιιθηΐ5 ογίαθ οἱ ποσϑῆβ οἱ, βίου!" ἰριίαν πδὸ τῖτ' 

χηΐαπι σγθοῖ]6 σουρβ Ῥυοβδιηῦθ, πὸ αποά ναΐάδ 6. οβε- 

ἴαπι, 1ἴὰ πὸ Τειηροσααθηΐα θουπηλ ρ΄απηθ Ἰαυ δα 1 πγτ5, 

αταθίβ. τὐσασμαθθ πάη τηαχίπιθ [ππαπὰ οἴΐα ὀοα Πρ οἴπαμ. 

Θεά απδ6 ἴῃ πηρᾶϊο που ΒΑΡΙ ια1Π65. απ, δοῦαπι (οΣ 

Ῥοπθ μαΡΙ 1 ποιιπαηξιν, ΠοΟμ ἱρίαθ. ἄςφθιξαπε ραγίάτιμι 

οοταγιοαἀογαϊοποη ἰρθοϊθπιατθ Ἱποραίαη Παραπξ, 1ἴα 

Γϑαππηξαν τηράϊοογτία δὲ 81, νἱο ὁ ποχίαᾳ ἐθπιρενας. 
χηθυΐα. 4168 ἜΡρῸ οουρογπιη παρίίαβ, αὶ σογίζαΐεπν. Ἰρίαπα 

αὐ πηρᾶθηι οχίραβ, δρίοι!ιξα [4]ο πὶ Θχαοίαηπα ἐοπιρουῖθ 

116 1ρίοβ αυϊάθηη ἐθπιρογαίοβ αἸΧΘυΊ5), σϑυῦπηι, 4ποά. [οπΐα 

ἡμάϊοοίαν, αἴααθ «ὦ πίηπι δὲ [ατ8β, ποῖΐ Ἰπιοι]ρ4 1168 

[οἴατα, [δ φἔϊααι ορίξπιοβ σθηπογ15... ὅ8π6 ἱπάϊοιτι ουΐ- 

ἀοπμ Ππίπι. οἵδ, τὸ Ἰρίοβ ααϊάθμς ΦΧ δ δ [ἢ πιτιτΣ ἔθαιροσα-- 
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ΕΔ. Ομᾶτε ΟἹ. [48, 49.} ἘΔ. Βεαῖ. 1ῦ. (.34.) 

σίαν, ἐκ τοῦ μηδέποτε μένειν αὐτὰς ὡσαύτως ἐχούσας, ἀλλὰ 

πρῶτον μὲν δέχεσϑαι τὴν καϑ' ἡλικίαν μεταβολὴν, οὐδέποτε 

ἐν-ταὐτῷ μενούσης οὐδεμιᾶς ἡλικίας, ἀλλ ἀεὶ πρὸς τὸ ξηρό- 

τερον ἰούσης, δευτέραν δὲ τὴν καϑ' ὕπνον τϑ καὶ ἐγρήγορ- 

σιν, ἡσυχίαν τε καὶ κίνησιν, αὐτῶν τὲ τῶν κινήσεων τὰς 

διαφορὰς, ἔτι τὲ πρὸς ταύταις τὴν τοῦ πεινᾷν, ἢ διψῆν, 

ἢ ἐσθίειν, ἢ πίνειν, ἢ ἐμσεεπλῆσϑαν σιτίων, ἢ πύματος 

προσδεῖσϑαι" παὶ πρὸς τούτοις ἔτι καὶ “λουτρὰ, καὶ ϑυμοὶ, 

“καὺ φροντίδες, χαὶ λῦπαι, καὶ πάνϑ'᾽ ὅσα τοιαῦτα [49] μο- 

ψογουχὶ καϑ' ἑκάστην δοπὴν ὑπαλλάττοντα τὴν «οἄσιν. 

οὔκουν χοὴ ζητεῖν ἐν τοσαύτῃ μεταβολῇ τὴν ἀκριβῶς ἀρί- 
Ὁτὴν κρᾶσιν, εὖ γὰρ καὶ συνέπεσέ ποτς καϑ' ἡντιναοῦν 

ἀρίστην. φύσυν, ἀλλ᾽ οὖν ἔμευνέ γε. οὐδ᾽ ἀκαρῆ. ὥστε Υ 

ἐμοὶ χαὺ ϑαυμάζειν ἐπξλγέρας τὴν δόξαν τῶν ἀνδρῶν, ὅσοε 

τὴν ὑγίειάν τὲ καὶ εὐκρασίαν ἀπλατῆ τὲ καὶ μίαν εἶναν νο- 

μίζουσιν, εἰ δέ τι παρὰ ταύτην ἐστὶν, οὐδ᾽ ὑγείαν εἶναξ 

φασιν; τήν τε ἀειπάθϑειαν ἐσφέροντες οὖ» αἰσϑάνονταν 

'χηρηΐατῃ οομεοπμῖοβ, ῈΧ εο, συοᾶ πηπαπαηη δοάοπι [ζαίτ 

Ῥεττπαπθαπΐ, [δᾶ Ῥυΐπππμι ἀθίαϊαμι 1ρίαναση. τηπίδίϊοποπι 

χεοϊρίατιξ, πῈΠ4 μαῦττ δαπᾶοπι Ρευροῖπο ἕθποσοῖπ [οτ- 

“μᾶηΐθ, [ὦ [βιηρεῦ δὰ Ποοίῃθ ἰοπάοπίθ; ἀοίπᾶα. θαπὶ, 

αὕδε ἴοπιπὶ 40 νἹρΊΠαταπι, απίοβ. εξ χηοξὰβ, ἴαμα. πιοΐαϑ 

ἡρῇπ5. ἀπενθιαταπι, αα μαες ὈΙΡεπάὶ, Πῆθπαϊ, δἄοπάϊ, 

δἴαυϊομαι, οἰδογαμι. Ροΐιβαιθ. δορίδθ ἀπὲ Ἱἱπορίαθ; Ῥγδθ- 

ἀούεα θαϊποῖ, Ἰγασιϊαθ,, ΟΠΓΆΥτιηΙ», 120] ΘΠ] ΔΤ τιγῆ. 7) ΟἸΩ ΠΣ τ-τςς 

τς Ἰαϊίαμι οσοαῇομθ Ῥχονθμηῖξ, ἀπά ἰαπίππι ποτὶ ΟἸΠΠζ 

ἀπουθηο τοι ρογδιηθηξαχ ἐπηπχαΐαιῦ, Νοπ ρίαν πὶ ἰαπΐα 

πναίαἴϊοπο ἀθάοΓοσθ ὈρΕπλι Ἐπαθοιμπαη8. ἐθπιρ υΥ 6χι-- 

{τὰ οροτίοι:; ααῖρρα φιοά, Β οἂἱ ππᾷπαπι ορέϊμπηα παΐητα 

Ῥγαβάϊίο οομερίε, οετίθ 116 το ΘΠ ΐο αὐτάφιη ἀπγανῖ. 

Αἄοο τΐμὶ ἴαηθθ δᾶιηϊγαυι [ὩΡ1Ὸ δογαμπι ΟΡΙΠπΙοποα, τι 

Ταπϊταΐεπι ρΥορΡαπισας [επιρουίθπι οἱπ’α Ομλπθια Ἰα τα ἀϊπθπα 

«ὐποαπηαπα οἵδ, οἱ ἢ ααἱὰ ἃ παὸ Ῥάτιϊο ἀϊσείαι, ἀξίας 

ζανιλϊαϊοπι Ὡοπ εἴΐο οοπίεπ ἀαπΐ, ὦπα πἰπηΐστιχη [οπ θεῖ δ, 

Ῥοχρθίπαιι ραϊποπθηθ. ΟΡλοΣ παρσαἄοπίοθ ἔμνθμαμε, 41- 



ΜΟΙΌῸΣ 4. οὁ 

Ἐᾶ. Οματε. ὙΙ1. [40.1΄ Ἐᾶ, Βεῖ, τν. 1.54.) 
περὶ πράγματος ἢ μηδέποτε γεγονότος ἔν ζώου σώματι ποι: 
οὕμενον τὸν λόγον, ἢ μηδ᾽ ἐλάχιστον ὑπομένοντος, εἰ ἘΠῚ 
σπτοτϑ γένοιτο. : 

Κεφ. ς΄. Τούτοις μὲν οὖν, ἣν ὀγειρώττουσιν ὑγίειαν; 
ἀπολείπωμεν φυλάττειν, ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ τὰς φαινομένας ἀφυ-: 
κώμεϑα, καὶ διττὴν αὐτῶν ϑέμενοι τὴν οὐσίαν, ἥν δὴ νῦν 
πέπαυμαν λέγων, ἴδιον ἑκατέρας σκοπὸν ἀποδῶμεν, πὲ 
μὲν τῆς ἀμέμπτου τὴν ἀκριβῆ φυλακὴν ὡς πρὸς αἴσϑη: 
σῦν, ἐπὶ δὲ τῆς μεμπτῆς τὴν οὐκ ἀκριβῆ. πειρᾶσθαι γὰρ 
χρὴ τὰς ὑγιευνὰς. δυσπρασίας ἐπανορθοῦσθαι, τὸς μὲν ξῃ-: 

φοτέρας τοῦ δέοντος φύσεις ὑγροτέρας ἐργαζομένους, ὅσου 
δὲ ὑγρότεραν, ξηραίνοντας, οὕτω δὲ καὶ τῶν μὲν ϑερμοτέ- 
θν καϑαιροῦντας τὴν ὑπερβολὴν, τῶν δὲ ψυχροτέρων 
“χαὺ τούτων ἘΠΕ ΠΣ ΟΣ: τὴν ἀμετρίων.“ ὅποίοις δ᾽ ἂν τις 

ὑγιευνοῖς διαιτήμασιν ἐργάζοιτο ταῦτα, προιὼν ὁ λόγος 
δείξει. πρότερον γάρ μὲ χρὴ διελθεῖν, ὕπως ἄν τὸς τῆς. 
ἀρίστης φύσεως διωφυλάττοι τὴν ὕγέειων, ἔτε δὲ τούτου 

Ῥυϊαμίαπθ ἄς στ διυξ πηπβατπδηη Ῥίδπα Ὑἱία ἴπ δηϊπηαῖτα 

οόγροσα, αὐ, κὶ φσυαπιθο υἱΐα εἴ, τὸ τοΐϊππηστα αὐ άθηε 

Ἰδηαρι8 ἄπχαπίο. 

Οαρ. ὟΊ. ΠΙβ οὔρο, ἀπδγὰ [οχητήδηιξ [Διϊταΐοια, 1ρῇ5 

[ευγαπάδηι Ἰϊπααΐγητιβ; ὯῸ5 1 ΘΥὰ δα 665, απδὲ 12 ἀροχΐο 

Γππξ, γονευήμτασ. οὁπμάττιαῦ αππὶ ἀπρ]σεια ἤαίπθτητιϑ 
ΘἸοπίίατη, ἂἄθ ἅπα πποᾶο γευρα ἔδβοίχητβ, [ατππι αἰτί!πθ 

ἴτορᾶμπι τϑάδαμηι5:; πιϑρθ οἱ, αυᾶπι ἱποιξραΐαγη ἄϊκίτητι, 

εχάοίατα δὐΓοϊπΐαπηαπθ ρίᾶπθ, αἀποᾷ πὐΐαπα [Θπ!α ᾿αἄνόνε 

ῬοΙπε, οπῆοάϊῆαιι, ἀἸΐουῖ, ἀθ πὰ ΘΟ ΠΈΓασΘ, ΠΟΙ 6χα-' 

οἴαια. ΟἸΐρρΡα ἰμΐθιηρδυῖθβ, {παρ ἱπΐτα [απ]αι8. ππΐ ἴον- 

Ταΐπο8, ΟΟΥΥρΡΟΡΘ Τροιίθοι! 1164, ἀξ, 4πᾶ6 7ι{τὸ βοοΐογοϑ 

πιᾶίαχας πὲ, ἈμιηΙἀογοβ χοᾶᾶαθβ, (π86 Ἡτι]αἸόγ 5. [ἀπέ 

Βοοίογθβ; ραν τπιοᾶο, 486 ζτριἀΐονοβ [ππὲ, τὸ Βαγ απ 

δχοθίϊαμα φιηθι 65, αἀπ886 οαἰϊἀΐονεβ, βαλαπὴ ΟΣ ΠΡΟ Ὠ Ια τα 

δᾶ πιοδεογαΐπιβ τενοοθθ, Ηδθο {πὸ (ΔἸ πΌτ5. νἹοίι5. σοι 6 

βαπε, Ῥγοοβάδηξε ἴδσπιομθ ἄσοθρίπιπβ. ῬΥΙῚ8 οπίπι ἴπα- 

ἀοπᾶππι ἀὐβθιίσονυ, απδπιαάιησάμη οΟρίληδθ παΐπταθ σοπ[όν- 



0 ΓΑΔΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΠΛ. Οματε. ΨΙ. [49.} : Ἑᾶ, Βεῖ, ΤΥ. (,534.) 
" ᾿ ᾿ ι - ᾿ 

πρότερον, ἥτις ποτέ ἐστὶν ἡ ἀρίστη κατασχευὴ τοῦ σώμα- 
΄ : 

πος, ἄναμγνήσωμεν, ἔστυ δὲ δήπου κατὰ μὲν τὴν οὐσίαν 
ν Ξ, ΞΡ , ς , « 
αὐτὴν τοῦ πράγματος ἐξηγουμένοις ἡ εὐκρατοτάτη τὲ ἅμα 

ι “- ΄ " τ ΄ - 
παὺ τὴν διάπλάσιν τῶν μορίων ἀκριβῶς ἁρμόττουσαν ταῖς 

ἡ Ὥ τ 

ξνεῤγείαις αὐτῶν ἔχουσα, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι. τὸν. ἀριϑμὸν 
τ 

ἅπαντα, καὶ τὰ μεγέϑη, καὶ τῆν πρὸς ἄλληλα σύνταξιν 
ἁπάντων αὑτῶν χρηστὴν ταῖς ἐνεργείαις παρεχομένη. κατὰ 
δὲ τὰ γνωρίσματα τὸ ἀχριβῶς εὔσαρκον σῶμα τοιοῦτόν 

΄ -“ 

ἔστιν, ὃ μέσον ἔφην ὑπάρχειν ἰσχγοῦ τε. καὶ πολυσάρκου" 
3. τ ͵“ « - 

πτολύσαρχον ἢ παχὺ λέγειν οὐ διοίσει. οὕτω δὲ καὶ τῶν 
3». Ν ς τς 3᾽ “- ΄ Φ ν᾿ « τ .«“ 
ἀλλὼν ὑπερβολῶν ἀκριβῶς μέσον ἐστὶ τὸ τοιοῦτον, ὥστε 

7 Ὅτε, ΄ αν ἢ "1. 

μήτε λάσιον αὐτὸ δύνασϑαι εἰπεῖν τινα, μήτε ψιλὸν τριχῶν, 
ἘΣ τ , τ ΄ ι 32 ι 32. ΄ 

ἄλλὰ μήτε μαλακὸν, μήτε σχληρὸν, ἢ λευκὸν, ἢ μέλανα, 
3. 3 ΄ 2. 2, 3, Ἐπ 3. Ὁ Δ ε -“- 

ἢ εὐρύφλεβον, ἢ ἄφλεβον, ἢ ϑυμικὸνγ, ἢ ἄϑυμον, ἢ ὑπνῶ- 
ι ν - 

δὲς, ἢ ἀγρυπνητικὸν, ἢ ἀμβλὺ τὴν διάνοιαν, ἢ πανοῦρ- 
ν “ 3 -» 

γον, ἤἢ ἀφροδισιαστικὸν, ἢ τοὐναντίον. εἰ δὲ πᾶσιν ἡ τοῖς 
᾿ μέρεσιν ἀκριβῶς μέσον τῶν ὑπερβολῶν ἅπασῶν, ἔστιν μὲν 

- 
-- 

ναπᾶα δὲ [ανῖίαθ. ἀπίε 14 σϑοῖο, ααδοπαπι ἢξ ορίϊηπα 

ΘΟΥΡΟΥΪβΒ. σομηξαο, ἐχροόπεηηαβ. ἘΠῚ Ἰριίαν θα [βοππάπηι 

Γαραμπέαι. ἱρίδηι ΥὙϑὶ ἙπαυυδΏΠΡα8, οἵ απ ορέϊμηο ἔθμι- 

Ῥοταπιθπίο Πί, δὲ 486 σομέογπιδίϊουι θα ῬΑ τη ΘΡΤΘΡΊΘ 

δᾷ {πποΐομοβ οομηραγδίαιη Παροαΐ; δα μαδο, απᾶ6 ουθ μα 

Ἐπ] ἸπαΠΘΥαα, πὰ Π]ΔΡΉΪ Πα 6 1), ἔπη ΟΥΠΉΙΒΗ ΘΑΥΏ ΠΏ 

ἀπίου [6 οομίεχίαην ἃ ἀδοϊομθβ ᾿φοπθῦιη δα] ροαξ, 51 νοτῸ 

ἡπάτοῖα ποΐαβαμα τϑίριοϊαβ Ξ ΟτιἾτιθ ΘΟΥΡτ5 ΟΥ̓ Π58. ἜΧαμ1Π- 

ἕαγα ταραϊοονί αΐθμι ρυϑεΐεγε, ἴα]6. ε, αοᾶ 1πΐῈῚ συδοῖ]6 

εἴ οουρυϊοπέαπ εἴτα ἀοομίπιμβ. Νβο τοΐεσέ, ἢ ρύο οου- 

Ῥαϊεπΐο ονῆϊμμι ἀἸπκουῖ5. ἰάθχ τ αποντηῖ ἀποαπς δχοοῖ- 

ἔπαπι. ἴπι τηϑᾶϊο Ρ]αης ςοἢ Πίαμῃ 1, τἷὸῪ πθὸ Πἰγίπέπτη 14 

αἰκουῖβ, πθοὸ σίδργυπα: ἰβά 160 110116, πδεὸ ἀπσαπι:; Π66 

ἩΪΘΥΠΙ, 60 οαπάϊάμπτα ; δαᾶάς οἴΐαπι, τι80 νεϑηῖβ Δ110118, 
χι60 ΟΡΓΟΥ}15; 1160 Ἰγδότιητιη, π60 Ἰρπαντ; Ππ6Ο (ομ1η0- 

Ἰοηΐαπι, 260 Ῥευνίσιοπι; ποὸ Βερεΐθπι, πὸ οὐ ἀπμ1:; 

τι60 ἴπ ΘΠ, 6 ὈΤΟΠαΠΙ, ΠΟ ἃ ψΘΠ6Υ6 δἰΐδπαιι, Οποᾶ 

Ὦ σμιηῖραβ ἀποαιιθ. δοσρογῖβ ρατρτιβ ρίαπα πιθαϊΐμπι ομλμῖβ 



ΓΖΟΙΌΣ 4. ΠῈ 
1:4, Βασι, ΥἹΙ. [40. 50.] : ἘΔ. Βαί. ΤΥ. [5152 

δήπου τὸ κάλλιστον ὀφθῆναι, τὸ τοιοῦτον, ὡς ἂν σύμμε- 
τρον ὑπάρχον, εἷς ἅπαντάς τε τοὺς πόνους ἐπιτήδειον. "ἕξοι 
δὲ καὶ τὰ ἀλλὰ πάντα γνωρίσμοτα τῆς καϑ' ἕκαστον μό- 
Ὅιον εὔχρασίας, ἅπερ ἔν τῷ δευτέρῳ περὶ πράσεων εἰρηταῦ 
γράμματι, πολλὰ γὰρ τῶν σωμάτων εὔκῤαϊα μὲν, εἰ τύχοι, 
ταῖς κεφαλαῖς ἔστι, δύσκρατα δὲ ϑώραξν, ἢ τοῖς κατὰ γα- 
στρός τε παὶ τὰ γεννητικὰ μόρια. τινῶν δὲ ἐν τοῖς πώλοις 
ἐστὶν ἡ δυσκῤασία, καὶ πολλοῖς καϑ' ἕν τι τῶν σπλάγχνων, 
ἡ τι μόριον ἕτερον ἕν, ἢ πλείω, καθάπερ οὖν καὶ περί 
ξῦνα πλείω τῶν σπλάγχνων ἐνίους ξστὶν ἧ δυσκραοία: 
[50] πολλοῖς δὲ  ἐφώρασα καὶ κατά τι τῶν ὀργαγυκῶν μο- 
οίων δύο κράσεις ὑπαρχούσας, ὥστε, εἶ τύχοι, τὸ μὲν ἄλλο 
χύτος τῆς γαστρὸς ἅπαν ἕτέρος εἶναι κράσεως, ἤτον χρη- 
στῆς ἤ μοχϑηφᾶς, ἑτέρας δὲ μόνον. αὐτῆς τὸ στόμά. περὶ 
μὲν δὴ τούτων᾽ ἕν ταῖς μοχϑηραῖς τῶν σωμάτων “αταῤκευαῖς 
εἰρήσεται. 

στον μόριον ἄμεμπτον ἔχεν τὴν σύμπασαν οὐσίαν. ὃ δὴ 

ἐχοβῆϊμβ ἔθπθαῖ, φῬη]οπουγίσηστα 1ἃ νἱζα τϊπηγτιπι ΣΟΥΙΙ, 
ἴροῖε  σογμτηοἀοχαίμτηα. Τχίξ πιοπ᾿ ταΐττιβ δᾶ Ἰαθόγεβ ὀπηπεβ 
ῥαπθ Ἰἀοπθιι; πθ60 ΤΟ Παυῖ8 ὈΟΩΣ ἔδιπρϑυδιηθῖ ΟαἾπ58-- 

ἄπο πίθου ποῖῖβ, “ἀπ 1 ἴδοππᾶο ἀθ Ἐδπιρθνα πα θη 18 

Τοτα πιὰ, ἀοἢτατητη. Νδιι ᾿πη]ῖοβ ν᾽ άθαβ, σου! σγαΐία, 

ααρα5 ὁαρπΐ ἰδηιρογαΐππι ὀοϊητηοᾶς δέ, ἰμποτάς τοπίατνα 

ἐξ -βοιῖξα!ε5. βαγίθβ [ὩΣ Ἰζουηροχδίδθ. Οὐοχιπάδπι σαχο ὦ 

ἀπ αὐἰάρτβ 1πἰδηρονῖθβ εἢ. Νοῖ ἀείαμξ εἰ «που τιπτιηΣ. 

αἰϊαποῦ νιίοεχτα, δεῖ 114 απδϑρίαμη Ῥαυίσαϊα τὰ, δτξ 

Ῥίαγεβ, γτδδίεσβα ψϑῖο ρίατα αίατια νἱίοοτα βπὶ 1πέθπι- 

Ῥεγταΐα. Ἐρο νοῦο 15 ππῖοα 1π νη μη ΑἸ ἴτιπὶ Ῥανξσσα ἄπο 

ἐοηιροταηοπΐα, Ἰάαυθ Σὰ ποῖ ράμοὶβ ποίαν, 1ἴα αἰ ν. δ. 

Χοίᾳαα ομημηΐβ σ ΘΗ ΣΙΟΙΪ οαντία8 ππ0 ἔθη ΕΣ ΘΠ ΘΠΐο ὀοτα-: 

χηαοίο ἱποοιηπηιοάονα εἴδξ, 8110 τρίπιῃ ἀππίαχαϊ θη ΓΟ. 

ὃ5. Οδείέγαμι ἄς Ηΐ5, ὩΡΙ ἀθ υἱοί 5 σογρούαπι Θομἤτξα-- 

ἘἜΟΘΙΡ5. αἰ οερ δ ίγαμβ, ἀρϑίῃτ. 

Οαρ. 1. ᾿ς ορῆπια νᾶῦο, ομ]αβ Πηραϊαθ ραγΐθϑ 

ἀπίνονίαια Γαδ Παπείαια ἐπδα!ραίθηι πάρεπξ,, πππο ἀϊδοίατ, 

Κεφ. δ - “Περὶ δὲ τῆς ἀρίστης ἤδη λέγωμεν, ἧς ἔχα: 



ΞΔ ΤΑΛΉΝΟΥ ὙΓΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΛ. ΟΒατε. ΨἹΙ. [δ..} Ἑὰ. ΒΑΓ. ΤΥ͂. (554. 225.) 
τοιοῦτος ἄνθρωπος , ὑπὸ τὴν ὑγιξινὴν ἀγόμενος τἔχνην, 

εὐτυχὴς μὲν ἂν εἴη τις, εὖ μετὰ τὴν πρώτην ἀποκύησιν ἔπι- 
στατοῖτο πρὸς αὐτῆς" οὕτω γὰρ ἄν τι καὶ εἰς τὴν ψυχικὴν 
ὀνίναιτο, τῆς χρηστῆς διαίτης ἤϑη χρηστὰ παρασκευαζού-: 
σης οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ εὖ κατά τινα τῶν ἑξῆς ἡλικιῶν εἰς 

: χρείαν τῆς τέχνης ἀφίποιτο, καὶ οὕτως ὀνήσεται τὰ μέγιστα. 
εἰρήσεταν δὲ πρῶτον μὲν, ὡς ἄν τις ξξ ἀργῆς, παραλαβὼν 

ἄνθρωπον. τούοῦτον ὑγιαίνοντα διὰ παντὸς ἀποδείξειε τοῦ 
βίου, πλὴν εἰ μή τι τῶν ἔξωϑεν αὐτῷ συμπίπτου βίαιον, 
οὐδὲν γὰρ τοῦτό γε πρὸς τὸν τῆς ὑγιευνῆς τέχνης ἐπιστή- 
μόνα" δεύτερον δὲ, ὅπως ἄν τὸς, εἶ χαὶ μὲ ψεογενὲς εἴη 

τὸ παιδίον, ἀλλ᾽ ἤδη παυιδεύεσϑαν δυνάμενον, ἐπιστατή- 
σειεν αὐτοῦ" καὶ οὕτως (225) καϑ' ἑκάστην τῶν ἄλλων 

ἡλικιῶν. τὸ τοίνυν νεογενὲς παιδίον, τοῦτο δὴ τὸ ὄἄμεμ- 
στον ἁπάση τῇ παρασκευῇ; πρῶτον μὲν σπαργανούσϑω, 

συμμέτροις ἁλοὶν περιπαττύμενον, ὅπως αὐτοῦ πυπκνό- 

τερον “αὶ στεῤῥότερον εἴη τὸ δέρμα τῶν ἔνδον μορίων» 

Ηΐυΐπθ εἴσο [Ὁγ 8. Πποῖιο, ἡπῆπιὶ αὐίϊ [ςἀυ! αι 18. ἐποπᾶδα 
ἀταάϊίαν οἀποαηᾶπ5, ἑογίαπδίμπβ τας ΠΕ, πὶ Παίζπι εἀϊίπ5 

ἀπ ἰποθπὶ Οἱ σογημ αἴαγ, [ἔα παηστιθ 84 ἀπΐπηϊ ἀποαπθ 

εἰϊδοῖαβ ΠΟΠ1}11 ἹΠΟΥῚ ἴδοϊθξ, 1ρία πἰηλγτιπι γϑοΐα νἱοΐι8 

χαϊϊουδ ΙὩΟΓ68 ἀποαη6. ῬγΌΡοβς τοάδεπέθ, ὐδοέεστιπι ἢ 

πᾶ οἴδπι Γεααιθαίίαπι αοξαξατη ο᾽π5. [6 πιόδογαίίου: Γαπι- 

τρϊξξαξ, πο ᾳαοατθ σομτηοᾶδ [θη ποὰι τηθϊοουα, 5416 

Ῥυΐπηαγῃ ἀϊοοίατ,, αποιηδατηοάμπτα, ἃ Βα] ποθ μμ 1 Ποχμτι θα 

Ὁ ἰπῖηο Γαίοορειῖβ, δαπᾶρθη ΟῚ οἸηποτη Ὑἱΐα6 ΘαΥΓατα 

ἴανπιατα οαοάϊαβ, πιοᾶο τ ααϊά. νἹο]εππαπι Ἔχ στ! Θοα5 11 

ἁποϊάαῖ, 1ὰ «μποὐ πἴαᾳας δᾶ (δηϊίαϊβ ἱποπᾶᾶθ δυἤποοπι 

1811 αἰῆπεοῖ,; ἴδουιμπᾶο, απεοπδαπιοιμη, ἢ ΠΟΙ ΥΘΟΘΠ8 

χιαῖτιπι ῬΆΘΙα μη. Δοσορετῖθ, (δα (1 ἰὰπὶ Ῥυδθοθρίουαβ 

ἄαγὶ Δὲ Π6}1|15, ο᾽ι8 αἀποαὰθ οαγσαπι ἀρα8: ροῆτγοπιο, 

4αριηδατηοῦππ, το αασαπι δθίαίϊττη σα) 5106, Ἐγρο 

ΤΘΟΘΩΒ 18. Ὠδίμ8 Ἰπΐαυίττβ, Ομ]τι8 ΘΟΥΡΟΥ5Β οοπἤαίαϊο 

ὉΠΊΠΙ ποχὰ ναραΐ,, Ῥυϊπηπηι ααἰάσπι [4 00115 46] σοί, [δᾶ 

ΟΟΥΡΟΥῚ ῬὈΥΪῸ5 ἴοί: [4168 τποᾶΐοθ ἱπῆρουίο, απὸ ομξ5. 6788 

ἄδρηπβου [ΟΠ ἀϊογαας 115; 4π46 1ηξὰ5 ἴαπὶ, ραγάριβ γεἀδαίυτ, 



“«ἸΟΙΌΣ 4. : 5, 

Σὰ, ΟΒασξ. ΨΙ. [50.} ᾿ ἙἘαὰ. ΒΑΓ, Στ. {555} 

ἐν γὰρ τῷ κυΐϊσκεσϑοὶν πᾶνϑ' ὁμοίως ἦν μαλακὰ, μήτε. ψαύσανγ-. 

τος αὐτοῦ τινὸς ἔξωϑεν σκληροξέρου σώματος, μήτ᾽ ἀέρος ψὺυ- 

χροῦ προσπεσόντος , ὑφ᾽ ὧν συναγόμενόν τε παὶ πιλούμενον γέ- 

γουῖ ἂν αὑτοῦ τε καὶ τῶν ἄλλων μορίων σχληρότερόν τὲ καὶ πυ-᾿ 

πότερον. ἐπειδὰν δ᾽ ἀποχυηϑή, ἕξ ἃ ἀνάγκης ὁμιλεῖν μέλλει καὶ 

κρύεν, χαὶ ϑάλπει καὶ πολλοῖς σχληροτέροις, ἑαυτοῦ σώμασι. 

προσήπεν διὰ ταῦτα τὸ σύμφυτον αὐτῷ σκέπασμα παρασκευά-. 

σϑῆναί πως. ὕφ᾽ ἡμῶν ἄριστον εἰς δυσπάϑειαν. ἱκανὴ δὲ ἡ 

διὰ μόνων τῶν ἁλῶν παρασκευὴ τοῖς γε πατὰ φύσιν ἔχουσι 
; βρέφεοι, ὅσα γὰρ ἤτον μυρίνης 'φύλλων ξηρῶν περέπαττο- 

μένων», ἤ τινοῦ ἑτέρου τοιούτου δεῦταν; μοχϑηρῶς δή που 

διάκειται. πρόκειταν δ᾽ ἡμῖν τό γε νῦν εἶναν περὺ τῶν. 

ἄριστα κατεόκευασμένων τὸν λόγον ποιεῖσθαι, " ταῦτ᾽ οὖν, 

ὡς εὔρηται, σπαργανωϑέντα γάλακτί τὲ χρήσϑω τροφῆ;, καὶ 

λουτροῖς ὑδάτων χρηστῶν : ὑγρᾶς γὰρ χρήξει τῆς συμπάσης 

διαίτης, ἅτε καὶ τὴν κρᾷσιυν ὑγροτέραν ἔχοντα τῶν ἔν ταῖς 

ἄλλαις ἡλριίαις, ἔοικε δὲ τοῦτο πρῶτον εὐθὺς ἥκευν. σκέμμα 

ἴπ τἴότο οπΐτη δοαπθ ουπὶ ΤῈ]: 4115 π161115. εὐαΐ, ἀπππὶ 

χιθο ἄυτίαβ ]]ὰῚ2 αχίθυμμπν ΟΟΥΡᾺΒ 1πὶ01 σομε σου], 

τπθο δὲν Π1.-πίψπιατπι ἔτι τι5 ἡποιάεγιξ, αποχαμπι Θομηπιογοῖο 

οοπίγαοΐα ἀοηίαίααπθ, εἴ 4088} Ἰρίαμηθι ῥυίπβ, εἴ ἀιϑηὶ 

χοίααα τιραργα, ἄοηῆοσ ἀυτίογαπα βογεῖ. ἀξ ᾳποηίαπις 

᾿ δα δαϊτι5 Ἰηΐατιβ ἵπ ἔτίροχθ, οαΐοσθ, δἴαιιθ ἴῃΐου σους 

Ῥοτὰ γαμ]ο ἴδ δυτίοντα νεγίείας, ποοοῖ εἢ, ον Βαθὺ τρία 

αι πΐστατα παίαζαϊθ οὖπ8 ἔθη 6 ῬΓΔΘΡΑΤΑΥΙ ᾳποδαταπιοᾶο, 

ἃ πορίς, χοάδίᾳπο δα ἄγίραϊεΐαμη ἀπαπὶ ρΕΠΙπλιπὶ Ῥαχ 

εἴ. [(ὰ νοτο, αυἱ [εοππᾶπηα πιαέυγαμι [6 Βαρθπὲ Ἰηξατιΐα5, 

γ6] [Ὁ]10 [616 ργαοραταῖϊ πιπυυϊθψας ἀραπᾶς Του πΣ, αμαιάο, 

. 41 Ποοογη τανυΐ ΤΖΌΠοστιπι, δαΐ δἸίοττπι 14 σεπὰβ 1π- 

Ιρογῆοπθ ἐροπΐ, 11 ΡΙ4π6 5816 ἰππέ αἴϊεοῖ!. ΝοΡβ νθχὸ 

᾿φ ργαοίϑθηβ ἄθ 115, αμὶ ορείπια. ἴαπξ σομβΙ πξοτια, α1- 

[εγεσθ ῥῬχοροβίτπμι οἱ, ΕὙρο Βὶ ξα[οἱἱ8 (αἱ ἄϊοΐατι ε[) 

Ἰηνοϊα Ιδοΐβ Ῥγο αἰϊπιθπῖο πἰαπίατ,, δὲ Ῥ4ΙΠΕΙ5 [α]αρτί απ 

βαπάγπ. π᾿ἱγογίαπι παταητθ ψἹοία5 ταϊδοπιοπι μαπιἀᾶπι 

ὯΡΙ αἀμίρευὶ ροπυΐαπέ, πὲ ααΐ οαείογίβ. δϑίαριιϑ Τθηροτα- 

γηϑηΐο. πὲ μυμιϊδίουθ, Αἕσας ἐκ 15,. 4688 ̓  ὮΝ [Ἀποσαπε 

ΘΑ ΕΝΌΒ. ον ΥἹ. Ἵ ; 



Ἶ ΕΣ ΤΑΔΗΝΟΥ ὙΠΊΒΙΝΩΝ 

- Ἑα. Ὅμᾶτι, Ὑῖ, [80, 81. Ἐὰᾶ, Βεῖ. ΤΥ. (.15.} 

᾿ψῶν ἀναγκαίων εἰς δίανταν ὑγιεινήν: εἰσὶ γὰρ οἵ νομίζου- 

“σιν, ἀεὶ δεῖοϑ'αι ξηραίνεσθαι τὰς ὑγροτέρας φύσεις, ὥσπερ 

γε καὶ ϑερμυίνεσθαν μὲν τὰς ψυχροτέρας, ὑγραίνεσθαι δὲ 
᾿χὲς ξηροτέρας, ψύχεσθαι δὲ τὰς θερμοτέρας" ὑπὸ γὰρ 

τῶν ὁμοίων ἑκάστην τῶν ἀμετριῶν αὐξάνεσθαι, κολάζεσθαι 

δὲ καὶ καθαιρεῖσθαι πρὸς τῶν ἐναντίων, ἕνὶ δὲ λόγῳ τὰ 

ἐναντία τῶν ἐναντίων ὑπάρχειν ἰάματα. ἐχρῆν δὲ αὐτοὺς 

μὴ τοῦτο “μόνον Ἱπποκράτους ἀνεγνωκέναι τε χαὶ μγτημο- 
γεύειν, ὡς τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἐστὶν ἰάματα, ἀλλὰ 
χῤκεῖνα, δὶ ὧν φησιν" αὖ ὑγραὶ πᾶσαι δίαυταν. τοῖς πυ- 
ρετταίνουσι ξυμφέρουσι, [51] μάλιστα δὲ παιδίοισι, χαὶ 
τοῖσιν οὕτως εἰϑισμένοισν διαιτᾶσθαι. φαίνεται γὰρ ἔν- 

᾿ταῦϑα παράλληλα ϑεὶς ἐφεξῆς τρία, γόσημά τὲ καὶ ἥλι- 
πίαν καὶ ἔϑος. ἀπὸ μὲν οὖν τοῦ νοσήματος ἔγδειξιν λαμ- 

"βάνει τῶν ἐναντίων, ἀπὸ δὲ τῆς ἡλικίας τε καὶ τοῦ ἔϑους 

τῶν ὁμοίων. τῷ μὲν γὰρ πυρετῷ (νόσημα δέ ἔστι τοῦτο 
ϑερμὸν καὶ αὐχμῶδες) αὖ ὑγροὶ δίανται χρησταί" τοῖς δὲ 
παιδίοις (οὗ γὰρ νόσημα τούτοις γε, ἀλλὰ κατὰ φύσιν ἢ 

νἱοῖαβ σαίϊοποῖη ἤιηΐ πιο γα, Ῥτπημπὶ μοῦ [6 αα ἀ1- 

αιἰἀποποια Παίίνα οἴϊενι. Ναὰ [ππὲ, αὶ Μτιμ] ἀϊοχδ5 

παίπχαβ Ποραπ 88 ΓΘ ΡῈΣ Ῥαΐεηΐ: Πομ 6 ἀϊνουίο, ααᾶἂθ 

ἀτιρίαονοβ. [απὶ, ΘΑΙοδονὶ ἀερεσα; Βυχηθοίατί, ἀπα6 Ποοῖο-- 

165; ΤΟ ἼΡΟΡΑΥ, ἅϊπιαα οΔ]ἄογεβ. Οτὴρρθ ἤιλΠ10τι8 απθηι- 

Προὲ δχοθιπέν διιρθίοεσα, ΘΟ ἑγΑΙ18. ΤΟΙ ἂς ὙΠ, 

ἀποαῖθ νασρο, σοπέγαχία σοπέραυϊοσησι 68 τοιηθαϊα. 

ἶ Ορονξ γοχοὸ πὸπ 14 πιοᾶο ΠΙρροοχαί5. 1θρηε. εο8. τη8- 

ΒΥ Π}απῈ, φιίοα οοπέγαγία μπὲ δοπέγαγζογαπν γεπιθαϊξα, 

᾿ [εἃ οἱ 11ὰ ποαπο, 1 ααΐρτιβ αἱΐ, ἡσάαπν οπέσθην τ εοίμδ 

γχαέξοπεπε᾽ ζεδγιοϊἑαγιεξδεβ εἰ6 τοΐζίοσι, ρῥταθοῖριεα ΨΈγῸ 

ῥιιοξμθ, 6οὲ ἰδδ, φιεὴ ξαϊὶ γεγέοὲ ψέοδε γωιέ αἰερεδ, Ψιάδῖτσ 

Ἐπὶμ 1 15. ἰχϊα ἀριπσθρθ ῬΑΥῚ πίον ἴα πιὸ Ῥοία8, 

1 ΟΣ ΡΠ, δθίαίοπι, σοπίπομιαϊποη. Αἴᾳὰβ ἃ μπιῦχρο 

αὐλάθηλ σομίχαν! ΔΒ ρ6 μα, 1πἀϊσα ποθ δοοὶριξ; ἃ" 

δοίαϊα εἴ οοπίποερμαϊηθ Πιμηπτμῦ, ἘδοΥὶ Ὡδιθαᾶθ, οδῖ 

χιοῦρο οα]]ἀο δὲ Ποοὺ, δια ςοπν θαι. ΡῈ611185, πὲ 

“αρΙθαβ᾽ οα αείας ποὺ ἵποσραβ, [εὰἀ᾿ [ουπάπαι παίαγαπι ἢ, 

στα 



“ΤΌΣ “4. ΡΥΤΕ ττι 

ἘΔ. ΟΠατε. ΥΣ 5: 1 ; - Ἑὰ. Βεῖ. ΣΚ. (Ω52385.} 

Ζλυκίαν) τὸ ὁμοιότατον. ὠφελεμώτατον. οὕτω δὲ καὶ. τοῖς 

ἔϑεσιν, ὡς ἂν καὶ αὐτοῖς ἐπικτήτους τινὰς ἐν τοῖς σώμασε 
φύσεις ἐργαζομένοις, ἥ τῶν ἐναντίων προσφορὰ βλουβέρω- 
τάτη. καὶ δεόντως τοῖς μὲν κατὰ φύσιν ἔχουσι σώμασι 
φυλάττεσϑαν χρὴ τὴν οἰκείαν ἕξιν, τοῖς δὲ γοσοῦσιν ἀλ- 

-λοιοῦσϑαί τε καὶ πρὸς τοὐναντίον ἐπάγεσθαι. φυλάττεται 

μὲν ὀὺν ἕχαστον ὑπὸ τῶν ὁμοίων, ἄλλοιοῦταν δὲ ὑπὸ τῶν 
ἐναντίων. οὔκουν ξηραίνειν χρὴ τοὺς παῖδας, ὅτι μὴ παρὰ 
φύσυν αὐτοῖς ἢ ὑγρύτης, ὥσπερ, ἐν βράγχοις τε χαὶ πορύζαις 
καὶ χκατάῤῥοις,. ἀλλ ἐν τοῖς φύσει διαιτᾷν, ὑγραίνοντά τῷ 
λουτροῖς ποτίμων ὑδάτων, (ὅσα: γὰρ ἐμφαίνει τινὰ φαρμα- 

,πώδη ποιότητὰ, ξηραίνει πάντα, καϑάπερ τὰ ϑειώδη, καὶ 

ἀσφαλτώδη, καὶ στυπτηριώδη,) καὶ τροφὴν καὶ ποτὰ παρέ- 
χοντὰα ὅὃτν μάλιστα κράσεως ὑγροτάτης. οὕτω καὶ ἡ φύσις 
αὐτὴ προὐνοήσατο τῶν παίδων, τροφὴν ὑγρὰν αὐτοῖς παρα- 
σχευάσασα τὸ γάλα τῆς μητρός. ἄριστον μὲν οὖν ἴσως καὶ 

14 πιαχίπιθ εξ 1Π16, ἄπο ρίαπα εἴ Πηι]ΠΙπέπτα. Ῥατΐ 
τιοᾶο οομπΓι οί "1, τιροΐς 4πᾶ6 ΔαΓοι δηλ δοατῖ Π 14 π7-- 

46 πιαΐυγδηι 1 ΟΟΥΡΟΥΡῺ5. σίρσητ, οομίχατία ἀρα!Π8 1π 

ῬΥΪ15. οἷξ ποχίπη. Αἕατιθ Βαθο Δ ΘΥο, απᾶθ Θη1ι σους 

Ῥοτὰ [βουπάππι παΐιταῃι [6 Βαροηξ, 118 [ΟΥΨΑΥῚ οἠποάινὶ- 

ἀὰς ἴμππι Βαριΐιπι ἄἀθορξ; α(τὰθ τποῦρὺ ΑἹ ἰᾳπο ῬΥΘμλ ἢ ΩΓ, 

115 σομίγα ΔΙΓΟΓΑΥῚ οἱ δα σοπίγαυιασι μαριίπ) ἔγαῦῃὶ 6Χχ- 

Ῥεᾶϊε, Αο [ευναίασ ἀπτάθηι {Ππ21}Π}0115. τιλτ!ππατιο 116 »....8]-- 

“οχαΐῃν ΠΟΙ ΓαΥ115. Παιάᾳαδαιαμλ [ἴδαὰθ Ποοαθαι γΡποτὶ 

Γὰπὲ, ἢ πιοάο πὶ ἷ5 πΏ]}1α ῬΥΔΘΙΘΥ γιαίπγαΠ Πτιπη 1188 

ΓΡεΙ, ᾳ08115 1π τἁτπιοθάϊπο, ογανθάϊπθ οδίαυυ μοι 6011- 

Τροίαν; [οἀ Ῥγὸ παΐαταθ τίϊομο Ιοπαΐ, δο ἀα]οιιπι 

δαπάτιπι Δ] ποὰς Ππηιθοίαπαϊ; (ᾳ4πᾶθ ΘΏ1ΠῚ ᾿] 64] σα ΠῚ ἔα 

ου]αΐθη 4]]1 τα Ῥγᾶθ [8 ἴδσπηξ, οἴππθ5 μἷαπθ Ποοδῃξ, 

ΜΟΙ ἀπᾶθ {Ὠ]ρΡΒτιΡῚ5. ἃ] αυ14, Ια 15. δἰσιληῖσνο γτο- 

Ῥγαρίοπίαη!;) ἰππὶ οἷρο 6 φῬοϊϊομθαάτιθ παξτθπάϊ, αἀαἱ 

Μιπη 486. «τπιαπὶ τπαχῖπηθ παίσας ΠπίὶΘ| ἀὰ παποὸ ζηοάππι 

εἰ παΐπτα 1ρῖα ῬαοτΙΒ οομ!α]αἷΈ, οἱ ἴὰσ πλαΐνδ 11 πππιθα- 

. ξἶῖβ. αἸσηθ Σ αἴπηι Ῥυαθρασαντ. ἀΐαιθ ορέϊθισηΣ ααϊάσαι 
ξ ἃ 



26. ΤΑΦΗΜΝΟΥ ὙΠ͵ῈΙΝΩΝ 

ἘΔ, ὉΠαττ, γι. [512 ἘΔ. Βαἴ, ΤΥ. (45) 

«οἷς ἄλλοις ὃ ἅπασι βρέφεσι. τὸ τῆς μητρός ἔστι γάλα, πλὴν 
εἰ μὴ τύχῃ »ενοσηκὸς, οὔχ ἥκιστα δὲ καὶ τῷ τῆς ἀρίστης 
κράσεως, ὑπὲρ οὗ νῦν ὃ λόγος ἐστί, εἰκὸς γάρ που τῆς 
τούτου μητρὸς ἄμεμπτον εἶναι τό τε σύμπαν σῶμα καὺ 
τὸ γάλα. ἐξ αὕματος μὲν οὖν ἔτι κυουμένοις ἡμῖν ἡ τροφή" 
ἐξ αἵματος δὲ καὶ ἡ τοῦ γάλακτος γέρεπις, ὀλιγίστην μετα- 
βολὴν ἔν μαστοῖς προσλαβόντος. ὦσϑ᾽ ὅσα παιδία τῷ τῆς 
μητρὸς γάλακτι τρέφεται, συνηθεστάτῃ τε ἅμα καὶ οἰκειο-- 

τάτῃ χρῆταν τροφῆ. φαίνεται. δὲ οὐ μόνον παρασκπευάσασα 
τὴν τοιαύτην τροφὴν ἡ φύσις τοῖς βοέφεσιν, ἀλλὰ καὶ δυ- 
γάμεις αὐτοῖς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς συμφύτους παρασχοῦσα 
ἕγεκα τῆς χρήσεως αὐτοῦ. καὶ γὰρ καὶ γεγνηϑεῖσι εἴ τις 
ἐνθείη παραχρῆμα τῷ στόματνυ τὴν ϑηλὴν τοῦ μαστοῦ, 

βδάλλει τὸ τὸ γάλα καὶ καταπίνευ᾽ προϑυμότατα" χαὶ ἣν 
ἀνιώμενά τὸ καὶ "λαυϑμυριζόμενα τύχη, τῆς λύπης αὐτοῖς 
οὐκ ἐλάχιστον ἴαμα ὃ τιτϑὸς τῆς τρεφούσης ἐστὶν ἔντιϑ' ἐ- 

μενος τῷ στόματι. τρία γὰρ οὖν ἤδη ταῦτα ταῖς τροφοῖς 
ἐξεύρηταν τῶν παιδίων τῆς λύπης ἰάματα τῇ πείρᾳ δι- 

εἷξ οἴαπι γϑ1αυΐβ Του ία οὐιηθαβ ἀπίαπι ρα8 ἱρίαπι 186 

τααῖν!8, τιοὯο π]110 πλοῖρο δὲ οουχιιρίμμι; τηαχίτηθ νϑῖο 
εἰ, αυἱ ορίζπιο. εξ ἐθαυρεγαμπιθιΐο, -46 4πὸ πῦπο [Ἐγηϊο 

ἱπῆλερίξαΣ, αὐΐρρα ομ]ὰ8 Ἰηδίθυ Π.}) ΤῸ ΟΟΥΡΙ8 τηρᾶο 

Ἰοΐαπι, [ὦ εοἴὔαπι Ἰὰς ἃ υἱῖίϊο εἴβ δἰϊεσιαμὶ πο Πὲ 4Ρ- 

βμ116, Ας [πραΐϊπε ααϊάοιι, ἅππι δάϊιιο 1π τιζογὸ δε α- 

τλσ, 811 ποὸ8 οομῇαξ; 6χ [ἀτιρστιῖπα γοΙῸ 166 ρσίσυίιν, δχὶ- 

ἴδαδπι 1π. ππᾶ11}115 οἰηδοσϑβξιη δαἀξδρίο. Οὕάτθ, αἱ χπδίγ 8 

Ἰφοίς ῬαθΙΣ αἰαπίασ, 11 76γὰ τοὰὶ (ΟἸαπι οοπίαμείο, γϑυαπν 

οἴϊαιι. πλαχίϊτηθ Ῥτορτῖο πξαμίαχ αἰϊπιθπίο. ὙΨιάεξαν δυΐετη 
τοι πιοῦο παΐγπιθηΐαπι 14 παίατα 1 ΑΒΕ Ρτι5 Ῥταβραχαίϊε, 

ΨΘΓΙΏ οἴαπι αου!ταΐεβ χαδίάαπι σιαΐηγ8165, ἀαῖθα8. 60 

ἘΐΔΗἑΙΥ,, ΔὉ 1510 Ῥτο πα οοὐία ΠὋς, αἀὐυάπᾶο, [ἢ πιοᾶο 

τιΔΕ8. ΡΆΡΊΠδην Παξίηι ἴῃ ο8. ἡπίεσαβ, οἱ [Ὡρτπε 1αο Ἰρ[πήι, 
εὲ ἀφο!αιαηξ ῥχομιριπχ6. Οὐπ, ΠΟΌΡΙ ξουίθ οἰδπδαμ-- 
ΤΣ ΡΙοσαπένε, ΠΟ ΒΙΪΩΙ 1 115. ἀΟΙΌΣΙ5 Ἰδπϊηιθη 6 τπ-- 
ἘρῚς 15. Ρ6 0118 ΟΥἹ ἡπια1; ἀπίρρθ ἔνα Ππαβο: ἄο]ουῖβ. ᾿πϊαὴ το 
πτα Σοπιθᾶϊα παΐγιορα8 ἐρίο αἱὰ βἀοςί5. τηνγθηία νἱά6- 



ΟΙΌΣ “. ἷ 37 

ἙΔ, Οματε. ΥἹ, [5., 65: ἘΔ, Βε(, Σν. (.35.} 

δαχϑείσαις, ἕν μὲν τὸ νῦν δὴ λεγόμενον, ἕτερα δὲ δύο, 
κίνησίς τε μετρία καὶ φωνῆς ἐμμέλειά τις, οἷς χρώμεναι 
διαπαντὸς οὗ παταπραύνουσν μόνον, ἀλλὰ καὶ εἷς ὕπνον 

αὐτὰ ἀπάγουσι; δηλούσης αὖ κἀν τῷδε τῆς φύσεως, ὅτε 
πρὸς μουσικὴν χαὶ γυμγαστιχὴν οἰχείως διάκεινται. καὶ 
ὅς τις οὖν ἵκανός ἔστι καλῶς χρῆσθϑαν ταῖς τέχναις ταύταις, 
οὗτος καὶ σῶμα καὶ ψυχὴν παιδεύσεν κάλλιστα. 

Κεφ. η. Ταῖς γοῦν τροφοῖς αἵ τῶν παιδίων πινήσεις 

ἔν τὸ λίκνοις “καὶ σκίμποσν καὶ ταῖς σφῶν αὐτῶν ἀγκά- 

λαις [52] ἐξεύρηνται. καί πως τοῦϑ'᾽ ἕτερον ἡμῖν σκέμμα 
στρὸς ὑγιείας τήρησιν ἀναγκαιότατον, ᾿Δσκληπιάδου μὲν ἄν- 
τικρυς κἀκ τοῦ φανερωτάτου πατεγνωκότος γυμνασίων, 
᾿Ερασιστράτου δὲ ἀτολμότερον μὲν ἀποφηναμένου, τὴν δ᾽ 
αὐτὴν ᾿“σπληπιάδη γνώμην ἐνδεικνυμένου, τῶν δ᾽ ἄλλων 
σχεδὸν ἁπάντων ἰατρῶν ἐπαινούντων οὐ πρὸς εὐεξίαν μό-: 
ψον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ὑγίειαν αὑτά. τριττὰ δ᾽ ἐστὲ γέγη τά 
γε πρῶτα τῶν γυμνασίων, ὅσαι περ καὶ αἵ τῶν κινήσεων 
διαφοραί" ἢ γὰρ ἐξ ἑαυτῶν, ἢ ὕφ᾽ ἑτέρων, ἢ διὰ 

χητι5., ὉτιΠπι) απο τηοἅο χϑίμ]τπη5, οἷ α]ΐθσα ἄπο, πιοΐπηι 

χη ἀἸοοσοῦ οἵ νόοοὶβ πιοαα]αίίομθμι; απ] 88 Ῥεσρεΐυο 

αἰᾶ6 πὸ ΓΟἱπμλ τϊραπί, [δα ἴα ΓΟμλπσσλ ΟΘΟποΙ ἀπέ, 

ψῈ]ὶ μοῦ ἱρίο ἰεῇιποαπΐθ παΐαγα, δᾶ πιαποαη 6δὸ85. εἰ 

ἜΧΟΙ 8 ζαορίθ ἱπροπῖο οἷ Ῥγορθηίοβ, Αθο, φαΐ 

Ἐ15. αὐίάρτιβ Ῥσόρο αὐδ [016ῖ, 18 Ὠϊμλίσαηι δὲ οοτρὰβς εἴ 
δπϊγατιηι Ορ πιθ ἀμ Πηποξ. 

(4ρ. ὙΠ. Ναιΐοῖθας ἀρίξαν ἐπ ρ]οχ ῥι61115 Ἔχοορι- 
ἰαῖα πιοῖο οἵ, 1π σπη15, 1 Ἰδοίι] 5 ροπάθμπερηβ, ἐπ 

[αῖ8 Ἰρίαστιπι 11:15; ἈΡῚ άπὶ ποὺ Αἰπὰ φαποάτιθ πο θ15 δ} Π1-: 

τοδπάιπλ ΟΥ̓ δα [πϊΐα15. ἑπίθ!απι γ61 1 ὈΥΪπι5 π|6- 

οοἤαχίαια, ααπμὰ ΑΓΟΙορίαάθθ Ρ]απθ ἀροχέθαμε δχοχοϊΐα- 

ἴοπεβ ἀαπιποῖ, Εγχαίναῖτιβ συ θομη 1:5 Εταλάϊαβααα ἀε- 

σουπαὶ, σαρέεσθιμι ἰάθη οαπὶ ΑἰΟ]εριαάθ [ἐπῆδε, το]ααὶ 

ἴεχε πῃϑᾶϊοὶ πο [ο]απ δα βοπᾶπιὶ ΟΟΥΡΟΙῚ5 ΒΑΡΙ 61, 

[εὰ οδἰἴαιπ δα [δηϊίαΐοπι δὰ5 ρσαβαϊσεμΐ, Ῥόσσο δχεχοῖΐα- 

τἰοπασ ἔγία [ΓΑ] ἔσπι ῬΥΙπια ποίαμίαῦ ρσθπεσα, υἱΐϊάπθ ατιοξ 

τηοϊϊουτ ΟΠ οχοπίαθ; ἀαΐρρα δὺξ 8 πορὶβ 1ρῇϑ9 τουες 
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ἘΔ, Ομετι, ΨΊ. [85.] Ἷ τ ΒΑ, Βαῖ, ἵν. (018.) 
φαρμάκων κινούμεϑα, τὸ μὲν δὴ τρίτον εἶδος τῆς πινή- 
σεως οὐδαμῶς ὑγιαίνουσι πρέπον’ ἡ δ᾽ ὑφ᾽ ἑτέρου "ἔνησιῷ 

ἐν τῷ πλεῖν, καὶ ἱππεύειν, καὶ ὀχεῖσθαν, καὶ, ὧς ἀρτίως 

λέλευται, διά τὲ λίχγων καὶ σχιμπόδων καὶ ἀγκαλῶν γί 

γεταυ. τοῖς μὲν οὖν γεογενέδι παιδίοις οὔπω δεῖ κυνήσεως 
τηλικαύτης, ἡλίκη διά τε τῶν ὀχημάτων καὶ τῶν πλοίων 
καὶ τοῖς ἱππαζομένοις γίνεται" τοῖς δ᾽ ἤδη τὸ τρίτον 
ἢ τὸ τέταρτον ἔτος ἀπὸ τῆς πρώτης γενέσεως ἄγουσιν 

ἐγχωρεῖ καὶ δὲ ὄχημότων καὶ πλοίων κινεῖσϑαν τὸ 
μέτρια" ἕπταξτῆ δὲ γινόμενα τὰ παιδία καὶ τῶν 

ἰσχυροτέρων ἀνέχεταν πινήσεων, ὥστε καὶ ἱππεύειν ἐϑί- 
ζεσθαι. δι᾽ ξαυτῶν δὲ. κινεῖσθϑαν τὰ παιδίῳ τηνικαῦτα 
δύναται πρῶτον, ὅταν ἕρπειν ἄπόάρξηταν, καὶ μᾶλλον, ἐπεί- 
δὰν βαδίζειν᾽ μὴ βιάζεσθαι δὲ αὐτὰ πρὸ τοῦ δέοντος, 
ὅπως μὴ διαστραφείη τὰ κῶλα. δηλοῖ δὲ κἀν τῷδε τῆς 
ἡλικίας, εἰς ὅσον ἢ φύσις ἡμῶν ῳκείωταν γυμνασίοις, οἷ 
γὰρ ἂν, οὐδ᾽ εἰ κατακλείσαις παιδία, οἷός τε εἴης κωλύειν 

διαϑέειν τὸ καὺ δκιρτᾷν ὡσαύτως γε τοῖς πώλοις τὸ καὶ 

ΖΩῸΣ, αἱ ἃ 411|5, δαξ πιεαϊοαπιεπῖο, Ἡουτπι ἔα η16 1 

ἴογίία ἴρβοίεβ δᾶ ίαποβ πραπδαπδηι ρϑυϊ ποῖ, ϑεα ααϊ ἃ 

αἰΐευο ῥγδϑίαίαν πιοίπθ, πανίραπᾶο, δαμπίίαπἄο, νεπθης 

ἄο, αἴᾳαθ, τὲ ραιῖο δπΐβ ἀϊοίμμι οἵδ, “1π σα π18, 16οἔ 118 

τ] πΐβαπθ οἰϊίαν, Βδοθη5. ἕαπιδι πὲ Ῥ1161}1 ἔα πὶ σαὶ θη θη 

χηοΐσι, ἀπαπὶ 4] χα νϑμίοπηρ, πανὶρι]5. Θαπίδνο ργδοίϊα- 

Ἔν, αὔἄπας ποὰ ἀεβᾶογαπι. Αἵ 41 ἴαπὶ ἰογάτπ) δαΐ 

ἀπαγίτιηι ἀπππῆι ἃ παίδ}} ἀρυΐ, 18. νϑιίοαϊο πανϊρίοαπα 

πηοᾶϊος αριΐαυ! [1φοὲ, ϑαρίθημπεβ σοὺ οἰΐαπὶ σα] 068 

τηοΐτ5. ἰο]ούα, ἴΐὰ ὯῈ δαυηίατα ἴα δἰϊαοίσαμί. Ῥοσ [6 

ΨΕΓΟ ἸΩΟΥ̓ΘΣῚ ἐπ ῬΥΙΠΙαΠι ῬΌΘΣΙΒ ΠΙο6Γ, ἀπχηγ 1Δπὶ ΥΘΡΕΥΒ 

ὁοεροτναπξ, χηδσίϑαιιθ. οἰΐαηι, ἀπτιπι, ΙΏΡ]αγ6. [πηπιδξγο 

ὙεΥΟ ΘΟΡΘΠΟῚ ποὸρ [πηΐ, Π6 δου αγίαβ αἰογαιδαπίαν 

5αης 6] [ας δείαϊς ἴαο116 ἀβοϊαγαίτιν, αἀτπιατιῖα δὲ πιὰΐαγαθ 

Ὠοῆγαθ σαπὶ ΧΟ 118 [οοἰοίαβ, αΠ1ΠῚ ῬΌΘΙΟΘ., Π60 ἢ ςοπ- 

. ΟἸΆΓΟΥΙ5 Ἰοσο. αἰΐαθο, ρῥσγοιθθαβ, ἄπο πηῖμτ8 αἰουνγαπξ 

κε ρα Ποταπι Ὑἱ]οχασαααθ τιξὰ Ἰαίοινταπέ. Οαῖρρα ἴπα 
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Ἑὰ: Ομματε, ΨΊ. [52 Ἑᾶ. Βα. ιν. ἀΞ: 226. 

τοῖς μόσχοις, ἱκαγῆ γὰρ ῆ φύσις ἔν ἅπασι τοῖς ζώοις 
δρμὰς οἰχείας ἐνθεῖναν πρὸς ὑγίειάν τε παὺ σωτηρίαν. ἀλλ᾽ 
οὗ περὶ τὸν ᾿Δσχληπιάδην οὐδὲν τούτων ἐννοήσαντες ἐπί 
πολλῆς σχολῆς σοφίσματα πλέκουσιν, ἐπιδεικνύναν πειρώ- 

μενον τὰ γυμνάσια μηδὲν εἰς ὑγίειαν συντελοῦντα. πρὸς 

ἐκείνους μὲν δὴ καὶ αὖϑις εἰρήσεται τὰ εἰκότα ᾽ ὡς τῆς 
ἀδολεσχίας ἐπὶ τέλους εἰρησομένης " πρόκειται, γάρ μοι νῦν 

οὗ σοφιστῶν ἀδολε(::θ)σχίας ἐλέγχειν » ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ χφήσι- 

μον εἰς ὑγίειαν ἐκδιδάσκειν. ἐπὶ δὲ τοὺς παῖδας ἐπάγειμε 
τοὺς ἄριστα Ματεσπευασμένους τὰ σώματα. τούτους δὲ εἰχὸς 

εἴγαί που καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἦϑος ἀμέμπτους" ὡς, ὅσον γε ϑυ- 

μυκώτερου τοῦ δέοντός εἰσιν" ἢ ἀϑ υμότεροι; ἢ εὐαισϑητότεροι, 
ἢ ἀναισϑητότεροί τυῖες, ἢ λυχνότερου τοῦ προσήκοντος, ἀνάγκη 

τούτους οὐκ ὀοϑῶς κεκρᾶσϑαι τοῖς μέρεσιν ἐκείνοις τοῦ σώ- 

ματος, οἷς ἐνεργοῦμεν ἕχαστα τῶν εἰρημένων. γέγραπται 

δὲ ὑπὲρ αὐτῶν ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ 

ἹΠλάτωνος δογμάτων ὑπομνήμασιν, ἀλλ᾽. δ᾽ γε υὖῦν ἡμῖν 

προχείμενος ἐν τῷ λόγῳ παῖς ἄριστός ἐστε τὰ πάντα. 

οαἴάτπα ἀπὶπιαπεϊ παΐμχα [α[15 δα ΡΥΟΡΥΙΑ9 σον θη ἐσ απο 

δχοϊίϊαπααβ ἀρροίἴοι!65, ἀπῖθηα5. [αμτζαΐομῦ. [αἰαΐοριπψας 

τπδαΐαν. ογαπ Αἰο]ορίαἄθβ π1}}} που σοριίαμ8. ΡῈ 

τα ρ απὰ Οὗ] Θαρτ πη 145. (6 χὶξ, φαῖριι5. ἄοσους οοποΐαν, 

ἩΪΗΠ δὰ Ῥομαι ναϊοειιαϊπθιη. Ἔχθγοῖα οομΐεσσο, Ὑθσαηι 

παῖς ροίϊοα, ἀποά ρὰν εἴξ, τε ρομἀθθ τα, σὰ δαΥγ αἴ 

«ὦ ἤποπι ρος Πηλαι ἕαχαπάα, ἘΠῚ οαΐπι ποδὶ μος. ἰοοὺ 

Ῥγοροῖθαμι πολ [ὉΡΣΠάστι πὶ 85 τρίθ! θυ, [6ἀ, ᾳυοά 

ἃ Γαπϊϊαΐοια ἐποπἄαῃν οοπᾶποαῖ, Ρσδθοίρεσθε [απο δά 

ἱηξαηΐοβ τϑάρο, φαΐ οριίπιο σογρουῖβ μαρία Γ[αηΐ. Βόογτὸ 

115. απῖπι ἀθθα8 ἸΠΟγ 68. οἰϊτα ὙΠ πα εἴς μὰν εἷ. θοαὶ 

εὐΐα 7μ0 {ἀπὲ αὦ ἴναπὶ ργοοινίοσοβ, ἀπὲ απΐπιο ῥίατο 

ἀθμλ το, αἀπὲ θη Π]ς5 πιδρῖ5), δαξ ἀπο ῇ]65, δαξ ῬΥΆΘίΕΣ 

ἠιοάται σι!οί!, μὸ5. Ῥατιιπι Ἰἄομπμθο [θιρευαμλθπῖο Εἰς 115 

Ῥαχεῖθιιβ., αῖθι5. ρναθαϊοξοχιιπι ἤπρυῖα ομίπητιβ, μι θο  8 εἰς. 

Ῥιοάϊίπα νοῦὸ ἄς ᾿μὶβ {πῆ8 οἱξ ἴῃ 115 Ἡρσὶβ, απὸ ἀς 

ΠΠρροοναιῖ5 ΡΙαίοπίδαιιθ μ᾽ οι εἶς (οΥΊρΡΠμλ5, ψεχασα. αοΣ 

σταῖς τ ποῖῆχα ἀϊρυίαοπο ργοροβίας ἰηξολ» εἢ, ὑπάο- 
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ἝΔ, ὍΒματι, ΨΊ. [54.58.1 ᾿ ἘΔ. Βαῖ, ΥΥ. (536.) 
«τούτου τοίνυν ἐπανορϑοῦσϑαν μὲν οὐδὲν χρὴ τῶν ἡϑῶν 
τῆς ψυχῆς, φυλάττειν δ᾽, ὅπως μὴ διαφϑαρῇ. φυλάττετα: 
δὲ ἅπαν ὑπὸ τῶν αὐτῶν κατὰ γένος, ὑφ᾽ ὧν 7:9 καὶ δίας 

φϑείρεται. διαφϑείρεται δὲ τὸ τῆς ψυχῆς ἦϑος ὑπὸ 
μοχϑηρῶν ξϑισμῶν ἐν ἐδέσμασί τὲ καὶ πόμασι, καὶ γυμνα- 

σίοιξ, “(αὶ ϑεάμασι; καὶ ᾿ἀκούσμοσι, “αὐ τῇ συμπάσῃ βου 
σικῇ. τούτων τοίνυν ἅἁπάνέων ἔμπειρον εἶναι͵ χρὴ τὸν τὴν 
ὑγιξιγὴν μετιόντα, καὶ μὴ νομίζειν, ὡς φιλοσόφῳ μόνῳ. 
πρὐσήκεν πλάττειν ἦϑος ψυχῆς" ἐἔχείνῳ μὲν γὰρ δὲ ὅτε- 
ρόν τι μεῖζον τὴν αὐτῆς τῆς ψυχῆς ὑγίειαν, ἰατρῷ δὲ 
ὑπὲρ τοῦ μὴ δᾳδίως εἷς νόσους ὑποφέρεσϑαν τὸ σῶμα. καὶ 
γὰρ ϑυμὸς καὶ χλαυϑμὸς, καὶ δῥγὴή, καὶ λύπη, καὶ πλεῖον 
τοῦ δέοντος φροντὶς, ἀγρυπνία τε πολλὴ ἐπὶ αὐτοῖς γινομένη 
πυρετοὺς ἄγάπτουσιν, καὶ νοσημάτων μεγάλων ἀἄρχαὺ καϑί- 
σταῦταν, [53] ὥσπερ καὶ τοὐναντίον ἀργία διανοίας, καὶ 
ἄνοια, καὶ ψυχὴ παντάπασιν ῥάϑυμος ἀχροίας τὸ καὶ ἄτρο- 
φίας ἐργάζεταν πολλὰς ἀῤδωστίᾳ τῆς ἐμφύτου θερμότητος. 
χρὴ μὲν γὰρ φυλάττειν παντὸς μᾶλλον ἂν ὅροις ὑγιδιγοῖς 

τράξααπα αρίοϊαΐαβ οἵ, Ἐα]τιΒ ασροὸ Πσυξ ΜΠ οκ δυϊσηϊΐ 
χΟΣΙρ 5. ΘΟΥΤΊΡΟΓΘ; Ποὺ φοίάδοιῃ ἰουνασθ, πὸ 4πὸ ν᾽ πΐοσ, 

- οροσῖοξ, ϑδυναπίπι γΕ͵Ὸ οπῖσθβ ΠΓάθτα ΡΙατ8 σεποσς, φαΐριιβ 

σου ρηΐαῦ, ΟΟΟΥΤΙΙΡΠΪΩΥ διιΐθηι 51311}}} ΤΟΥ̓65. Ῥτᾶν ἃ, 
οομίαοίμἀϊης οα]άδαια Πουυη,, οἰδί, Ῥοίΐίαβ, δχθγοι δ: 18, 

νἹάοπᾶὶ, δυάϊοπάΐ, ἰοξΐα5 ἀδπίαθθ τημῆσοβ, [Ιδᾳα6 Ῥ6}1- 

ταῖη ΠοΥην “οὐημτθπι 66 Θὰπε πιοάϊοσχα ορογίεξ, ααΐ [α- 

χΣΙα5. ἐποιᾶας σαγατα [Γἀΐοίρίεῖ, πες δα ορίητϊομθ οἵ, 

απ δα. [ΟἸππι. ὑρεοξεὶ ῥ Π]οορμαμα δμϊπιΐ τποτε5. οπ- 

βεγ8. θαυΐρρε Βυὶο οὐ Αἰϊπᾶ οπεπίπο γηδῆαδ 14 ΠΙΠιτου ΙΒ 

{ιρυζίαῦ, πρθηρθ δηϊη [απϊίαΐθ; τηθᾶϊοο σεσο, πὸ .00γ- 

ῬῺ5 ΤαΟΙ]1ὰ5. πὰ Ἰπόυθοβ ἱποῖᾶδέ, ἀπάπᾶο ἱσδοιηάία, ἔθίπιθ, 

τα, ΕΙΠΕ 4, οαγχα ἱπηχηοᾶϊσα, δὲ σημβέαθ ἔρον 15. σ ρα 

ερτθθ δοσειάυπε, 86 σαν πιῖ5. τπουΡ18 ἱπιξα Ῥσαθρεπῖ; 

δ ΕΙμ 6 αἰνεχο οορίζαϊοχβ ταθηξβασθ [Θσυα Ὧὸ δη1- 

τατιβ ΟἸΠΙΠΟ  ἀεἴεβ ἀθοοϊογαίο δ ἴβερβ εχ πιιίτιθπας 

ἀεξεοία ᾿ριᾶς:]68. ὁ ἡιαίιγ 4 }18 οδίου θ᾽ ἐπ ρθοι Π αΐθον τοᾶ- 
ἄυπξ. Ἐπ πίτ ὀαίοσεην ῥγαθίοας σδεΐοσα ἱπίες [αμίίαϊ 8 



ΦΟΙΓΌΣ «4. ΤΑΙ ον τε 

-Ἑλ. Οματε. ΨΊ. [332 : Ἑλ. Βεῖ, ΥΥ, (,26.) 

τὴν σύμφυτον ἡμῖν ϑερμότητα. φυλάττεται δὲ ὑπὸ τῶν 
συμμέτρων γυμνασίων, οὗ κατὰ τὸ σῶμα μόνον, ἀλλὰ χατὰ 
τὴν ψυχὴν γιγνομένων. αὖ δ᾽ ἄμετρον χινήσεις ἐν διαλο-- 
γισμοῖς τὲ καὶ ἐπιϑυμίαις καὶ ϑυμοῖς, αἵ μὲν ὑπερβάλ- 

λουσαι χολωδέστερον ἀποφαίνουσι τὸ ζῶον, αἵ δ᾽ ἐλλεῖΐ- 

πουσαν φλεγματικώτερον καὶ ψυχυότερον. καὶ δὴ καὶ ταῖς 
μὲν προτέραις ἕξεσιν οἵ τὲ πυρετοὶ καὶ ὅσα ϑερμότερα 
παϑήματα, ταῖς δ᾽ ἑτέραις ἐμφράξεις καϑ' ἧπάρ τε καὶ 
σπλάγχνα, ἐπιληψίαν τε καὶ ἀποπληξίαι, καὶ συνελόντν 

φάναν, - τὰ καταῤῥοϊχαά τε καὶ ῥευματικὰ νοσήματα συμ- 
πίπτει πάντα. καὶ οὐκ ὀλίγους δ᾽ ἡμεῖς ἀνθρώπους τγο-- 
σοῦντας ὅσα ἔτη διὰ τὸ τῆς ψυχῆς ἦϑος ὑχιειγοὺς ἀπε. 
δείξαμεν, ἐπανορϑωσάμενον τὴν ἀμετρίαν τῶν κινήσεων. 
οὐ σμικρὸς δὲ τοῦ λόγου μάρτυς καὶ ὃ πάτριος ϑεὸς ἡμῶν 
᾿Ασκληπιὸς, οὐκ ὀλίγας ᾧδάς τε γράφεσϑαν καὶ μίμους γε- 
λοίων καὺ μέλη τινὰ ποιεῖν ἐπιτάξας, οἷς αἵ τοῦ ϑυμοειδοῦς 
κινήσεις σφοδρότεραν γινόμεναι ϑερμοτέραν τοῦ δέοντος 
ἀπειργάζοντο τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, ἑτέροις δέ τισιν, 

165. ἴοσνασα οροχίεξ ; [ουναΐασ ααΐθη ὩἸΟά1οῖ5. ἔὰπὶ σοΥρο- 

σὶβ ἔπηι Δη1ηι ΘΧΘΙΟΙ5. ΟἿΣ πϑηιατθ χχοῖτ5 χτποᾶαχα 

ομ. ογναπέ, ἤν 11 ἃ σοποιριίοι 1, ἢν ἃ χαϊϊομπαῖ, 

ἢνε δ} 1γαίοι θέ! Δη]η}1 ρῬαρία οἱθμέαν, ἢ χποάαμ Ὡ] πε 

Ἔχοοῆογαμξ, ὈΝΠοίμπηι δηΐμθη5 χεάααπέ: ἢ Ἰπέγα τηοάτχα 

πληλὰ. [αρἤῆππε, γϊζυιτοίαθη ἔγισιἀπαιηαᾳαα εἰποϊαπί, 

Οὐΐπ οἴΐαπι Ῥυῖοσοηι ΒΑΡΙ πα θὰ ΤΌΡΥ65, δὲ (1 σΔΙ]αΙΟΥ 68 

αἰδοῖ Γὰδ, φοίεγιοσθπι ἸΘΟΙΠΟΥῚ5. ᾿6Ε νἱοοττιπι ΟΡ τι 

αοἴΐομαβ, οομηλεϊα] 685 ΠΟΥ, ἀρορ]οχίαθ, 1π [ππιηὰ ἅ6{11114-- 

τίομπτπαι ΠαΧΙομ Πα 116. ΠΊΟΥΌΣ ΡῬΙοσσπαια δχοριαπῖ. Ἐπ 

7105 ΟὟ Δ, ΪΏΙ ΠΟΥ65 ΔΕΡΥῸΒ ποίη δ ΠΟ Ῥᾶῖιοοβ ροΣᾶ- 

ΤΥ ΊΠΊιΒ... [0115 δηϊη} τῃοῖρα5 δα ἀοριΐαπι τηοάππ τοῦο- 

οαἴ8. ἘΠῚ νοῦο ποῖ ἰρουπεπάμβ μὰ] [επΐθηῆαθ ἰδῇ 15 

ἀρίαπι ρῬαϊνπλ ΠΟΡῚ8 ΠΠΠΊ6Π Αρίοα]αρίαβ, ααλ ταπ]ΐαβ 

ΓΟΥῚΡῚ σαμπεθημαβ πυϊπηοϑαπθ ὙἹα]Ἰο]Δγαπὶ σασῖη ΠΟΣῚ οἱ 

, 4πρὰ5 νϑβοπλθηίογο5 

ἡγα [ΟΣ 0115. Ῥάγηβ. τιοΐα8. σΟΥΡΟΣῚ8 ἐθπιρεχανηοπἐτπι πο 

οἝΠἄϊι5 εἰβοοσεπέ. ἈΑΠΠ86 απρυίάαια, πεαὰθ Σ5 ρμαποὶδ, 

ΔΘ] 145. αποίάαην Τηδητιε 115 



"ΑΔ ΖΦ ΧΗΝΟΙ͂ ΣΣΙΕΙΝΏΝ 

ἘΛ. Οἴνατῖ. ὟΙ, [52.} ἘΔ, Ῥαῖ, ΤΥ. (ααδ) 

᾿ γη ΕῪ το, - ἃ. ἃς ΄ ᾿ 

οὖ» ὀλίγοις οὐδὲ τούτοις, κυνηγετεῖν, παν ἱππάζεσθαι, καὶ 
», Ε 

͵ - 

ὅπλομαχεῖν. εὐθὺς δὲ τούτοις διωρίσατο τὸ τε τῶν κυγή- 

σεων εἶδος, οἷς τοῦτο προσέταξε; χαὶ τὸ τῆς ὁπλίσεως, 
: ς.ὦ ὙΕΡ ι , τ 5. 1 , 

οἷς δὲ ὕπλὼν ἐκέλευσε. τὰ γυμνάσια ποιεῖσθαι. οὐ γάρ μὸ- 
Μ ΕΣ ΄ 3». 1" κ ι 5» ͵ ῷ 55»ς ΤᾺ: 

γὸν ἐπεγείρειν αὐτὸ τὸ ϑυμοειδὲς ἐβουλήθη, ἀῤῥωστότερον 

ὑπάρχον, ἀλλὰ καὶ μέτρον ὡρίσατο τῇ τῶν γυμνασίων ἰδέᾳ. 
ἢ ι Ἵ τὰ 

οὗ γὰρ ὡσαύτως ϑήγεταν τὸ ϑυμοειδὲς εἰς ἀγρίους σῦς, ἢ 
΄ 

- .“ ᾿, 

ἄρκτους, ἢ ταύρους, ἤ τὺ τῶν οὕτὼς ἀλκίμων ϑηρίων, ἢ 
οἷν ι "ΟΝ ͵΄ » - ε ἐξ ἐς 

ἐπὶ λαγωοὺς, ἢ δορκάδας, ἤ τυ τῶν οὐτῶως δειλῶν, οὐδ 

ὡσαύτως ἐπί τε τῆς κούφης ὁπλίσεως καὶ τῆς βαρείας, 
ε,; ᾿ Ὅδ ΄ Ἁ ΄ -" 

ὥσπερ οὐδὲ ἐν τῷ θέειν ὠπέως, ἢ μετρίως πινεῖσϑαν, καὶ 
- " - 4-» 9, 

Γ [ 

μετὰ τοῦ φιλονεικεῖν ἑτέροις, ᾿ἢ καϑ' ἑαυτόν. οὕτως καὶ 

τὸ μὲν χεκραγότων τῶν ἐγκελευομένων τς καὶ παροξυνόντων 
7 ΄ ν , , 

ἐπὶ τοὺς πόνους ἢ σιωπώντων οὐ ὀλίγον διαφέρει. ἀλλὰ 
ὡ ᾿ ᾿ - " ΄ ᾿ ,»,ὕ 

σέερὶ μὲν τούτων ἔν τοῖς ἔπειτα λόγοις ἐπὶ πλέον εἰρήσεται, 
ΎΣ- .} ᾽ ] " ν᾿ Ἂ, “ ῃ 

τὰ δὲ μικρὰ παιδία, τὰ τὴν ἀρίστην ἔχοντα πρᾶσιν, (ὑπὲρ 
1 3 Ζ 3 ΄ » 

τούτων γὰρ ὃ λόγος ἦν;) οὐκ ὀλίγης ἐπιμελείας δεῖται πρὸς 
ΩΣ ἢ ΄ " 3ϑ ὦ Ἂν γον ν 2 ΄ ΄ 

τὸ μηδεμίαν ἔν αὐτοῖς τῆς ψυχῆς ὕμετρον γίνεσθαι κίνησιν" 

νπατῖ, δαπϊΐατε δἴαπθθ δυπιδῖοϑ Θχεχοϊίασὶ Ἰαπ|, πίάρπι- 

4ὰ8 ἢαΐξίπι ἴαχα τποίπαμν ἱρίουτῃ. Γρθοίθμα, πίαπθ αμΐρα5 

χηοῖπ5. ἀπ) 1, ἔπαμα ΔΥΤΔΟΓΉΜ) αιῖθιιβ διπϊαίβ ΘΧΘΥΟΘΓΙ 

Ῥχαθοθρῖξ, ἀεδηῖτι. Νοι θη, απὸ Ραοῖο δχοϊ βἕων ου]- 

βαἴαταιρ ἵνα! 1115 Ῥαγ5),γ, αὔτ Δ 60 1116 πὲ, ργαθοίρεσα 

αὶ παραΐτ, πὶῆ οεαπι παθηΐασαμπι 6}1|8. Ὁ ΘΧΟΥ ΟΣ [ΟΣ 1 

Ἰάοα ἀοίηϊτοῖ. Νομ μΐπι ΡῈ} πιοᾶο ϑχοϊξαΐασ δὰ βᾶγβ8 

απὶμὶὶ δάνουἊι5. ἀριοβ, αὐΐοβ, ἔδιισοϑ εἴ 4115 οἹαίμιοας 

Γογαβ ἰπαπιᾶποβ, ἂρ δάνευ[α8 ἰθροσθπι, σαρτϑπι δὲ 1ά. βθμτ8 

Ταραρος ἀὸ {ἰπ||485: πθ6. ΠΗΜΠΙΓΟΣ, “αασμι π᾿ ἰενὲ δἀνπ)δ- 

τα εἰ ρτανὶ χθροθπιαν; Π6 0 ῬΑ, Θ᾽, απ: οἰϊαῖο οὐσία 

αἰπιονθιναν, δὲ ἀαπηι πιϑᾶϊοονῦ! παοΐι ἀρ πγ; Ὡ6Ὸ ὩΡῚ 

δάτα 81115 οοπΐομαϊπιιβ, δὲ ὍΡΙ [011 δρίπιῦβ, 2.πὶ ΟἸαπιογε, 

πὶ ἰαοϊζα5 αα ΙΔΡογεβ δάπουιθγι5 Ἰνυιξθϑασθ, πορ ΡΑΥ 

Γαὰς Ἰαίοχοῖ, Ὑογαμι 48 [18 1αξίτια. ἀϊοθίτ 15. ΓΘααβηἐῖς: 

Ῥυ5. 68 τηξαπέοβ, 4 ορεπηι) ΓΟΥΈΕΙ βαπὲ ἔθηιρθγασηθατ 

στα, ζ(ἀς Β18. δπΐαι ἴεσμιο οτϑξ,) ποῖ ἴον οὐγτα ἐσεηΐ, 5 

ᾳπο5. αὐλτας τηοξας ἱπηποᾶϊοος ἡπουγταπῖ. Ουῖρρο ἰοφιοὶαα 



ΟΙῸΣ 4. 4ξ 

ἘΛ, ὍΒμετι, ΨΊ, [585 ἘΔ. Βαῖ, ΥΥ͂. (16) 
ὅτε γὰρ οὐδέπω λόγῳ χρώμενα », τῷ πλαίειν τε καὶ κε- 
"χκραγέναν, καὶ ϑυμοῦσθαι » καὶ πιγεῖν ἀτάκτως ἑαυτὰ δια- 
σημαίνεν τὴν ἀνίαν. ἡμᾶς οὖν χρὴ στοχαζομένους, ὅτου δεῖ- 
ταν, παρέχειν ἑχάστοτε τοῦτο, πρὶν αὐξηϑῆναν αὐτῶν τὴν 
λύπην, εἷς σφοδροτέραν τὲ καὶ ἄταπτον κίνησιν ὅλην ἐμβα- 
λεῖν τὴν ψυχὴν ἅμα τῷ σώματι" ἤτοι γὰῤ ἐξ ἑαυτῶν 
ὁδαξούμενα, ἢ πρός τινος ἔξωϑεν ἀτιώμενα, ἢ ἄποπατεῖν 
ἢ οὐρεῖν, ἢ ἐσϑίειν ἢ πίνειν ἐϑέλοντα κλαίει τε χαὶ κι- 
γεῖταν πλημμελῶς, ὥσπερ σφαδάζοντα. γένοιτο δ᾽ ἄν ποτε 
καὶ ϑάλπους ἐπιϑυμεῖν αὐτὰ κρύεν ταλαιπωρούμενα, καὶ 
ἀναψύξεώς τινος ὑπὸ θάλπους ἀμέτρου διοχλούίμενα, καὶ 
ποτε μὴ φέροντα τὸ πλῆϑος τῶν ἐπιβεβλημένων ἱματίων" 

ἀνιᾷ γὰρ δὴ καὶ τοῦτο πολλὰ οὐ σμικρὰ, καὶ μάλιστα 

κατὰ τὰς ἐπιστροφὰς ὅλου τοῦ σώματος, ἢ τὰς τῶν κώλων 

κινήσεις. ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἡσυχάζειν ἐπὶ πλέον οὐ σμι- 
πρῶς. λυπηρόν οὐδενὸς γὰρ ἀμετρίᾳ χαίρεν ζῶον οὐδὲν, 

» [ΠῚ .“ 
ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦ συμμέτρου χρήζει. σύμμετρον δὲ οὐχ ἕν ἅπασιν, 

δᾶμις οχροσίοβ ρ]οχαΐι, οἰδηιοσε, ἰσδοιιπᾶϊα εἰ ἱπογᾶϊ- 

χιαΐο Γὰϊ τποΐπῃ ἀοϊογοπι ἡπάϊοαπ, Νοῆτγαπι ἰσίτασ οὔ οχηΣ 

δῖ, σομ]θοίδηΐε5. αὐϊᾶ ἀεπάενεηξ, αἴπάμπς 14 Πιρροαϊίατα 

Ῥτῖαβ, απαήι ἀποία5 ἄοϊοῦ 1 πιρασμλ δἴαας ᾿πογάϊπα-- 

ἴππι.. πϊοΐαπλ ὑπὰ ΟΠ ΟΟΥΡΟΥΘ οἰϊαμὶ δῃϊηλιηι ΤΡΙα πὶ 

τιιϊνεσίπμι οομήοϊαῖ; δΠαπίάθ ἀσμίϊεπίεθ, απὸ ἀρ 

Εχΐοσπο ἀπορίαι οϑομ, δαΐξ αἰνὰ Ἔχοποχασθ, δπξ 

ΣΊΘΙΘΤΘ,; δαΐ οἰ ΒΙθοσανα σπρίθηΐοβ Ῥουπᾶς ἂο ἀϊίοσιι- 

οἷα! Ῥ]ογαπὲ δἴητιθ ψϑμθηηθηΐεσ τπουομέιν, ἘΕἸΘΡῚ οἰϊαπι 

Ῥοίείξ, πὲ Τυῖροτς οἴη ἕθροσεπὶ ἀοίἀθγοπε, Ποαε σοπένα 

δεἴϊα ἐμπιμηοᾶάϊοο αἰπτοῖΣ χτοίγισοσαϊοπε. ἘΠῚ φπαπάο χλτι]-- 

ἐπάϊπεηι ἱηΠνδίαστα σνοῆίιπη πὸ ἰο]ογαπί, Οπρρα 

χασ]ίος οἴδπαϊε 14 ἀποῆτθ ΠΟ ΤΩΙ ΠΊΠΠΙ, ΠΑ ΧΙΠ6. ΨΕΤῸ 

απ ἀπὲ ἰοΐτι ΘΟΥΡ5 σοσίεσο, δαΐ οὐΐαπ δίῃ 5 ΠΊΟν ΕΣ 6 

οαρίαμπε. Οὐηπ οἰίαπι ἱρία ᾳα165, ἃ Πὲ ἀπιϊαγμοῦ,, ποι 

Ῥαγι ᾿πο]οῆα οἴ [Ὁ]εέ, φπαηᾶο πα]ΐππὶ ΔΜ] απ 5. ΠῚ Ώ10-’ 

ἴσο αἱϊο ἀεϊεοξαΐαν, [δὰ [Θπροὺ πηθάϊππι πιοάτιπ) Ἔχ ρϑεξ. 

Ῥοῖτο τηράϊπβ ἱρίθ τηοᾶτ5 πο ππῈ8 οπιπῖθι5 εἴ, [οἀ 
ς.«. 



χά, ΖΔ ΖΗΝΟΙ ὙΓΊΞΙΝΩΝ 
ἙΔ. ΟἸατσε, ὉἹ. ὩΣ δ4.1 ἘΔ, Βα, ΤΥ΄. (528.) 

ἄλλ ἐν τῷ πρός τι πᾶσα συμμετρία, [54] διὸ χρὴ τὸν 
ἐπιμελούμενον." ἀνατροφῆς παιδίων, στοχαστυκὸν ἀκριβῶς. 
ὑπάρ"οντα τοῦ συμμέτρου τε καὶ οἰκείου, παρέχευν ἕπάστο- 
τε τοῦτο, πρὶν αὐξηθεῖσαν αὐτῷ τὴν λύπην εἰς ἀμετρίαν 
“κιγήσεως ἐμβαλεῖν -τό τε σῶμα καὶ τὴν ψυχήν" εἰ δ᾽ ἄρα ποτὲ 
καὶ λάϑοι τὸ λυποῦν αὐξηϑὲν, ἐπανορϑοῦσϑαν πειράᾶσϑ'αν 
τὴν λύπην αὐτῷ τε τῷ παρέχειν αὐτίκα τὸ ἐπιϑυμηϑὲν, 
ἢ. ἐκκόπτειν τὸ ἀνιῶν, ἔτι τὲ τῇ πινήσεν τῇ διὰ τῶν ἀγκα- 

λῶν καὶ τοῖς μέλεσι τῆς φωνῆς, οἷς Ἰθρων αὖ σοφώτεραι 
τῶν τροφῶν χρῆσθαι. ἔγωγ οὖν πότε, δ᾽ ὅλης ἡμέρας 
παιδίου κλαίοντός τε καὶ ϑυμουμένου, καὶ σφοδρῶς καὶ 
ἀτάκτως ἑαυτὸ μεταβάλλοντος, ἐξεῦρον τὸ λυποῦν, ἀπορου- 
μένης τῆς τροφοῦ" ὡς γὰρ οὔτε πρὸς τὸν τιτϑὸν ἐντεϑει- 
μένον, οὔτε προϊσχομένης αὐτὸ τῆς τρεφούσης, εἶ ἀποπα- 
τεῖν ἢ οὐρεῖν ἐϑέλον, ποαϑίστατο, παρηγορεῖτο δ΄ οὐδὲν, 

οὐδ᾽ ὁπόταν ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἐνϑεμένη καταπλένειν ἐπι- 
χειρήσειεν, ἐθεασάμην δὲ τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ καὶ τὰ 

ΟμληἿ8 Ὑηθα!οουΐαϑ 6Σ βοχτπὶ [επιρεν οἱ πυππεῖο, ὅπαθ 
2, φοἸ]]αοης δα δα Γρϑοίαπέασ. Ὁποοῖίτοα, απί σητάπι 

ΑΔ 18 οἀπσαλ αι Γμαἰοὶρτθῖ, ππηο ρΐαπα, τξ δόσγθηι πιράϊο-- 

οΥἱίαιβ δοπσθηϊ θη βαπο οομ)εοΐογεοι 6Π{8,. ἀΐα παθο [6πι- 

ῬΟΙ ῬΥΆΘΡασΘ, ορογίθε ῥυπ8, απᾶπὶ 6χ ἀρπάθυϊο οαϊαν 8 

δυοίβ ἀἄ0105 Πλ] συμ ΟΟΥΡΟΙΘ δηῃϊησθ αἀποᾳαθ ἐπ 

χη ἔτιβ ἡπα πη] 1605 σομ]οῖαῖ, Οποᾶ ἢ ἀπαπᾶο, ᾳφποά 1ποϊαε, 

ἁρυαἀθηρθα5 Ζπίοιθ τ θαβαιθ ΠΟΌ15. δποίμια οἱ οοῃΐ- 

ΘοΥϊΐ, ΟΟΥΥΙΡΟΤῈ πιο] ἤδη Τοη ΑΙ πγὰβ 1160, ψ61 οδ]αΐο, 

«ποᾶ ΘΧρΘα:,, ν8ὶ [ρ]αἴο, σποᾶ οὔοπαϊξ, δἔϊαμπι στηοΐα 6 

τ] ηᾶ5. τιπΐγιοβ δαμηθ10, 8 συοῖβ. πιοδαϊαπιπθ, ἀπ θ8 

ὉΠ Ῥυθάρηῃ!ογαβ παΐνίοιιπχ οοπίπθνοσαπί. Εσο. παιηαπθ, 

Ῥα611ο αποάδπι ἑοΐπμαι ἀ16 πὶ ΠΟ ΤΑΤῸ ῬΙοναπίθ, 8ο 1π1π10-- 

ἄϊοθ ἴς ἱποτγάϊηδίθαμε Ἰδοΐαπίθ,; Ἡτιϊγῖοα Ἰρία οπητῖθ οοπ- 

Β11 ἱπορθ, ἄθργομεπαϊ αποᾶ. οἤεπάϊε; αυΐρρα, αὐ πϑαὰθ 

ῬΔΆΡ111α 1π ο5 ἐπηπηΠ{, Ὡδάπιθ ἃ ππΐῚο 6 Ῥγχοϊαΐτιβ, ἢ ἔοσίδ 

τη θ]οτθ δὰὺΐ δἰντπὶ Θχοηδύασα σ6}16[, Ἰεπιΐα5 εξ, [δὰ πεὸ 

ἀπππὶ ἋὉ ὉὩΠ]Πασα ἀρίίαίτ ΥὙΘΟΙΣΠΟΥῚ οοσρεῖοι, δάνθσι: 

διξοι ἴαῃι ἰεοΐατα, πη Ἰανοϊαοσα, ἰὰπὶ γοίξθβ ἐρ[αθ ἴον" 



ΟΓΌΣ «2 ᾿ 45 

ἘΔ. Ομασε, ΥΊ. [84. Ἑάὰ. ΒεΓ, ΤΥ. (56. ) 
περιβλήματά τε καὶ ἀμφιέσματα ῥυπαρώτερα, πχαὶ αὐτὸ τὸ 
παιδίον ἤδη ῥυπῶν τε καὶ ὄἄλουτον, ἐκέλευσα λοῦσαϊ τ 
καὶ ἀποῤῥύψαι, καὶ τὴν στρωμνὴν ὑπαλλάξαι, καὶ πᾶσαν 
τὴν ἐσθῆτα χαϑαρωτέραν ἐργάσασϑαι" καὶ τούτων 7ινομέ- 
γων, αὐτίχα μὲν ἐπαύσατο τῶν ἀμέτρων κιγήσεων, αὐτίκα 
δὲ καθϑύπνωσεν ἥδιστόν τε χαὶ μαχρότατον ὕπνον. εἷς δὲ 
“τὸ καλῶς ἐστοχάσϑαν πάντων τῶν ἀνιώντων τὸ παιδίον οὐκ 
ἀγχινοίας μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς περὶ τὸ τρεφόμενον αὐτὸ 
συνεχῶς ἐμπειρίας ἐστὶ χρεία. 

Κεφ. ϑ΄. Ταῦτ᾽ οὖν ἅπαντα περὶ τὸ παιδίον εἷς τρί- 
τον ἔτος ἀπὸ τῆς πρώτης γενέσεως ἀξιῶ πραγματεύεσθαι, 
κα ποὸ τούτων ἔτυ τῆς τρεφούσης αὐτὸ οὗ σμικρὰν ποιεῦ- 
σθϑαν πρόνοιαν, ἐδεσμάτων τε πέρνυ καὶ πομάτων, ὕπνων 
τε καὶ ἀφροδισίων, καὶ γυμνασίων, ὡς ἄριστον εἴη τὴν 
πρᾶσιν τὸ γάλα. γένουτο δ᾽ ἂν τοιοῦτον, εἶ τὸ αἷμα χρηστό--- 
τάτον εἴη. ἔστυ δὲ χρηστότατον τὸ μήτε πικρόχολον, μήτε 
μελαγχολυκὸν, μήτε φλεγματῶδες, μήτ᾽ ὀῤῥώδει τινὶ μηϑ᾽ 

ὑδατώδεν συμμιγὲς ὑγρότητι, γεγγᾶταν δὲ τοιοῦτον ἐπί τε 

ἀϊάίοτεβ, ρσαθίογεα βποι]ατι ἐρίαπν ἐπιπππάπτη αἰηπο 11- 

Ἰοίΐαια : Ἰανασα ἀθίουογοθ 711, {τίη Ἰθοξα] χη χηπΐατο, 

δος νοἤεξιη ὈμὴΠμ6Π) ἐδγ δ πὶ τατι! ἀαηηηιρ Ῥγάθροσε. Οαϊθάς 

Ῥεσδοῖβ, Ῥσοηιβ ΑΡ ππιηοάϊοο ἀριίαίαι σοπααίονιξ, 1Π166- 

᾿4π6 ἀογμηνιῦ ποῖ [παν Πχλτπλ ποθ, σουαπι εἴξαπι 1ΟπΡῚ [- 

ἤυληλ [οωπα. ὌὉϊ νϑῦο χεοΐθ σομ)οῖαθ, ἀπᾶθ ρΈ6]1ο 

οἴδπειαπί, ποι τηοᾶο [Ὁ]ογία εἴ ορὰβ, [Ἃεἀ εἰΐαπὶ αἴπάπα 

ἄς ἱρίο, αὶ περι", Ἐχρουϊοπῆϊα. 

Οᾶρ. ΙΧ. ἤκεσ. Ἰρίίαῦ οὔμμΐα πβᾷπθ 1π ἐεγέϊαμη «ἃ 

ΔΙΑ] Δηαπ οἾτοα ῬπΘ απ ρογασθπᾶα οθηΐεο, 1 Ρυ]- 

χαϊδαας. ἀθα παΐτος ἱρία ποὰ πηϊπίπιοσν Βαροπᾶαπι εἰς 

Οὔγαη), ἀπά οααΐ, πᾷ ὈΙΡαΐ, 4πὸ Ῥαοΐο τ [Ὁπ|π0, νὰ- 

ἸΕΤΘ, δχαγοϊξαϊΐοπο [6 Βαρϑβαῖ; τὖ νιἀο]σοῦ 146 678 ἐστερῖθ 

. δὲ τοπιρεγδΐμηι, ἅπας οογία οὐ, ἢ [απρτιβ 6715. ἀτιαπι 

Ὁρἤμλι5 Πς. ῬοΥτο 15 [8115 δ, πὲ πεὸ ἥΐανα ἀριαπααὶ Ὀ118, 

πιο αἰτα, πὸ ῥἱζαϊίοίι5 εἴ, πθο Γεσοίτβ, πθὸ δαιιοίο 11- 

4ἴιογθ ρδυηχίβ. ἹΝδίοι τον ααΐοπι 6] σαι οαΣ [απριῖθ “ὰρ 



ἀβ ἶ 7 4ΖΗΝΟΙ͂ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ, Οματι, ΥΊ. [94.} ἘΔ. Βεῖ, ΤΥ. (426. 237.) 

τοῖς συμμέτροις γυμνασίοις καὶ τροφαῖς εὐχύμοις ὅἅμά καὶ 
οφατὰ (227) καιρὸν τὸν προσήκοντα καὶ κατὰ μέτρα τὰ 
δέοντα λαμβανομέναις, ὥσπερ οὖν καὶ ἐν πύμασίν. ἐστιν 

εὐκαίροις τὲ καὶ μετρίοις" ὑπὲρ ὧν ἁπάντων ἐν τοῖς ἔπευτα 
λόγοις ἀκριβῶς διόρισϑήσεται. ἀφροδισίων τε παντάπασιν 
ἀπέχεσθαι κελεύω τὰς θηζαζούσας παϊδία γυναῖκας. αἵ τὰ 

γὰρ ἐπιμήνιον καϑάρσεις ἐρεϑίζονταν. μιγνυμέναις ἀνδράσι, 
καὶ οὐκ εὐῶδες ἔτι μένει τὸ γάλα. χαί τινες αὐτῶν ἐν. γα-᾿ 

στοὶ λαμβάνουσιν, οὔ βλαβερώτερον οὐδὲν ἄν εἴη παιδίῳ 
γάλακτι τρεφυμένῳ, δαπανᾶται γὰρ ἔν τῷδε τὸ χρηστότα- 
τὸν τοῦ αἵματος εἷς τὸ κυούμενον. ἅτε γὰρ ἀρχὴν ζωῆς ἐν 
ξαυτῷ ἰδίαν περιέχον, ὑπὸ ταύτης τὲ. διουκεῖταν καὶ διὰ 
παντὸς ἐπισπᾶταν τὴν οἰκείαν τροφὴν, ὡσανεὶ ἐνεῤῥιζωμένον 
τὸ τῇ μήτρῳ αὶ ἀχώριστον ὕπαρχον ἄξὶ, «νύκτωρ τὲ ἅμα 

. καὶ μεϑ' ἡμέραν. ἔλαττόν τὸ εἰκότως ἕν τῷδε καὶ φαυλό-- 
τερὸν ἀποτελεῖταν τὸ τῆς Ξυούσης αἷμα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ 
τὸ γάλα μοχγϑηρότερόν τε καὶ ὀλίγον ἔν τοῖς τυτϑοῖς ἀϑροί- 
ζεται, ὥστε. ἐγωγὲ συμβουλεύσαιμι ἂν, εἰ πκυήσειεν ἡ 

. ΕΧγοΣ αἴ οη16 πιοάογαΐα, οἵ Ο1Ρ15 ἔπη) ῬΟΏΣ [ποοΐ, ἐπα ἡπ|{ο 

᾿ ζεΏροΟΥα πιοάοαμπα ΑΠ ΣΡ Ε15,. ῥγδδίεσεα ροίϊομβ ἐειῃροίίνα 

χηοαϊσδαπα [ατιρία. δδ6 αυΐρηβ ομπαπθιι5 1Π 115, απᾶθ Ρο[ 

ἀϊσομτιγ, ΟΠ σθηΐου ἀσθίοσ. ἃ σΈπθυα οπιπίπο ΡΠ ΐπετο 

δ 7 Ρ60. ΟἸλΠ68. ΠὩΠΠ16Υ 65); ἅπᾶθ6 Ῥίοσοβ Ἰδοίαμί, Νδ εοἕ 

ἸΣΔ ΘΠ 65 ὙΠ. οοπιΓποίπἀϊηθ Ῥγονοοδηΐῃν, δὲ 1Δ6 οἄου:β δτα- 

τἰαμλ τὶ ἀοΐοσαβ τηαΐδέ, Οπΐπ οἰαγῃ δ]τατιδα ἴῃ τπΐοτο οομ- 
οἱριαπῖ, απὸ ποσϑηΐα8. ῥτι611ο δᾶμππο. Ἰαοΐθη! Π1}1 οἢ, 
Ἰπέοσττ δα, αὐϊάαυϊᾷ [αησυήη5. οἵ ορεϊπηπι), πῃ Τοεΐατα 
ΔΡΓαπηλέαχ:; ἀΕΙΡΡῈ 15, ἀππχῃ Ῥχορυίατ [πὶ [86 νἱΐαθ ρυϊποὶ- 
Ῥίπην οοππεαξ, οἵ ΠΏ75 τηοἀογδπιθ δοίξαν, δὲ δἰπᾶπθ 
ΟΠ ΠΙΘυ5. ΠΡῚ αἰ ηλθπίτιπι ἔσαμῖξ, πΐογο Τρὴ ψϑ]εϊ σϑάϊοὶ 
Δαπμαουθι5, Π60 πἴαπαδηιν ἃὉ 6ο πιοοΐς ἄϊονο ἀϊίοεάθης. [{- 
ἔοι γΕΤῸ ΠΟΙ ΤΏΪΠΟΥ τηοᾶο, ψογτήι οἔϊαπι ἀείδγίοῦ ταϊΐο.- 
ὨΔΡΙΠΐΟΣ σά διξαν Τρῆτιβ σγανίάδς [απριίβ. Οτο δέ, πί 146 
ἔρίαμῃ ἕπτ Ρ6)} 8, ἔππὶ νθῦὸ οχίσταιμι 1:1 Π] Δ ΠΊ.11115. 60]-- 
Ἰιραΐασ πάτο ἢ; απ ἱπίαπέοπς Ἰδοίαξ ᾽». ἀΐθγαπι σοτϊξ, 



“ΟΙΌΣ .2. 4) 
Ἑᾶ. Ὅμετι, ὙΊ. δά. 65. ἘΔ. ΒΓ. 1. (657) 
ϑηλάζουσα τὸ παιδίον, ἕτέραν ἐξευρίσκειν τροφὸν, ἔπισκε- 
πτομένους τε καὶ δοκιμάζοντας αὐτῆς ἀκριβῶς τὸ γάλα 

“γεύσει, καὶ ὄψει, καὶ ὀσφρήσει. “αὶ γὰρ γευομένοις καὶ 
ἐσμωμένοις ἡδὺ, λευχόν τε καὶ ὅμαλὸν καὶ μέσως ἔχον 
ὑγρότητός τε καὶ πάχους ὀφϑήσεται τὸ ἄριστον γάλα“ τὸ 
δὲ μοχϑηρὸν ἤτον παχὺ, καὶ τυρωδέστατον, ἢ ὑγρὸν, καὶ 
ὀῤῥῶδες, καὶ πελιδνὸν, χαὶ ἀνώμαλον ἐν συστάσει χαὶ 
χροιᾷ, [55] καὶ γευομένοις πικρότατον, καὶ ἅλμης ἤ τινος 
ἑτέρας ἀλλοχότου ποιότητος ἔμφασιν ἕξεν" τὸ δὲ τοιοῦτον 

οὐδὲ πρὸς τὴν ὀσμὴν ἡδύ, ταῦτα μὲν ἔστω σοι γτωρίσμα- 
τὰ μοχϑηροῦ τε παὶ χρηστοῦ γάλαχτος, οἷς τεχμαιρύμετος, 
ὅταν ἤτον κύησις, ἢ καὶ νόσημά τί ἔστι περὶ τὴν μητέρα 
γενόμενον, ἐφ ἑτέραν τροφὸν ἰέναι, τὴν πρίσιν τε καὶ τὴν 
αἵρεσιν ποιεῖσθαι. 

Κεφ. (. Τρέφειν σε τὸ παιδίον γάλακτι μόνῳ" ἔπει--: 
εδὰν δὲ φύσῃ τοὺς ἔμπροσθεν ὀδόντας, ἐϑίζειν ἤδη πὼς 

αὐτὸ καὶ τῆς παχυτέρας ἀνέχεσϑαν τροφῆς, ὥσπερ οὖν καὶ 

ἐΕξο ΠΊΔΡΠΟΡΟΥα [πδίουϊη 4]161) ἱπνθηϊθπᾶαπ στ σα πς 

ΟὨ7ι5. εἴδη 1846 στε, οἄοχαῖιι, υἱδι σοππάοχαη ἀπ οχ- 

ΡῬιογσαπάπηηᾳας ἀΠΠροηΐου πὲ; ΠαπΙάραι, σαοᾷ ορξϊηντ 6; 

“14 σα οἸδοϊοηξίαας Ρ]άπ6 ἤπανθ, ᾿πΐαθπε σαπάϊάτιπ, 

Δοαταθ1} 6 δὸ 1411 ογαΐπαμια πιράϊαπι ἀρράχορῖ. Ουοά 

Ὑἱδοίμπι οἢ, 6 ἀϊνενο αὐξ ογαπππι εἰ οαἰδοίππι, ααξ 

παάμιη. οὲ ἰδγοίαμι δὸ ᾿ἰνίάτπια, ἴαπι σομἤϊθητα Τρ [α 

σοϊογδατις ᾿παθαπερ! 6 νἹάθριίιν., [Ι͂Δφη σαβαπεθιι5. ἃμ)δ-- 

ΤΟΙΕΠ1,) δὰξ ΓΙ ἀΣήθη, δαὶ φπα] αἴθοπι αἀπδηιρίαπι εχίγα-- 

“Ὥρα ΘΧΒΙΡΘΡΙΣ: ἰαἷθα ψοσο πο οἹ αοιεμ ἴπανε οτίξ, 

Αἴᾳαο ᾿Ἰασεῖϊβ ῬΓΟΌΙ πιαῖῖνα μαθς [ππΐο ἱπάϊοῖα, αἀτιας οοπ- 

7εοΐαηβ, απαμὶ τηδίου δα 74πὶ οοποορίξ, ἀπὲ τποῦρο 811- 

4πὸ οἷξ αἴδοία, «τα αἸϊαηιᾳας. παξσοαι ἰγαπῆσα οἱ πο- 

ΘΟ ἴασαι, 180 185. Ἰπάϊοϊαμπι αἴατια δἰεοεϊομοπι ἴασουθ (118 

Ῥοίζεῦ. 
ΟανΡ. Χ. Τιμλ νεῦο ρᾳρ!]ππι, «αποαά ΡΥ πηογοθ. ἄοη- 

ἴδ βηλλίοσιξ, ἴοϊο ἰδοίθ αἰθεπάιπι, δὸ ἕπτ δατη [ΌὉΜΙΑΙΟΙ 

«ποάαπιπιοᾷο απ οἷρο Αἤπιοΐδοοσα σοπνθηλεῖ, αποα, εἰπὲ 



48 ΤΑΔΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. Ομετε. Μ1. [55.} Ἐὰᾶ. Βεῖ. ΣΥ. (557) 
χοῦτο αὐτὸ τῇ πείρᾳ διδαγϑθεῖσαν ποιοῦσυν αὖ γυγαῖπες " 
ἄοτου μέντον πρῶτον, ἐφεξῆς δ᾽ ὀσπρίων τε παὶ χρεῶν, 
ὅσα τ᾽ ἄλλα τοναῦτα, προμασώμεναν χαὺ ἐντυϑεῖσαι τοῖς στύ-- 
μασυν τῶν παιδίων. ἄνατρίβειν δὲ χοὴ τὸ σῶμα τῶν βρε- 
φῶν ἔλαίῳ γλυκεῖ, καθάπερ τοῦτο ποιοῦσαν ἐπιτηδείως. αἵ 
σπλεῖσταν τῶν τροφῶν εὐθὺς ῥυϑθμίξζουσί τε καὶ διαπλάτ- 
τουσν τὰ μόρια. ἀλλ᾽ ἐπέ γε τοῦ νῦν κατὰ τὸν λόγον ὕπο- 
»εἰμένου παιδίου, τὴν κατασκευὴν τοῦ σώματος ἀμέμπτως 
ἔχοντος, οὐδὲν γρὴ περιεργάζεσϑαι τήν τροφὸν εἴς γε τὴν 
τῶν μελῶν εὐρυϑμίαν, ἀλλ᾽ ἀνατρίβειν τε τὰ μέτρια, καὶ 
λούειν ὁσημέραν, χαϑόσον οἷόν τε, μὴ περιεχομένου γά- 
λαχτος ἀπέπτου κατὰ. τὴν γαστερα᾽. κίνδυνος γὰρ ἄνα- 
ληφϑῆναυ τοῦτο, πρὶν πεφϑῆναι καλῶς, εἰς ὅλον τὸ σῶμα 
τοῦ παιδίου. πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον, εἰ καὶ τὴν γαστέρα τις 

αὐτὴν ἀνατρίβον γάλαχτος μεστὴν, ἐμπλήσεν. τς τὸ σῶμα 
τροφῆς ἀπέπτου, πλησώσεν τε τὴν κεφαλήν. διὸ χρὴ ποῖ- 
λὴν πρόνοιαν πεποιῆσθαι τοῦ μὴ λαμβάνειν τὴν τροφὴν 
τὸ παιδίον μήτε πρὸ λουτρῶν μήτε πρὸ ἀνγατρίψεων. 

ἐχρεγϊθηίία ῥ]αῖιθ ἀοοίαθ πημ]ΐοτθβ ἔδοίπη!; Ῥεἑπηιπι ραΠ6ΠΙ, 
ΣΠῸΣ ἸΘρΡΌΠΩΘ, 80 ΘΑΥΠΘΙΏ., οἱ ἢΠ|1114, ΟἸημΐδ. ὈΥῚΠ8 Θοτη-- 

χηδτ[α ῬΌΘΠΠΟΥ ΤΣ ΟἰΟ]15. ἱπητιϊ οπΐθβ, ΟΟΥρὰ5 δπΐθην {π|- 

Ζαμτατιι σΟΠΡΊοαΥΘ οροτίθί οἱθο ἄμ]ο1, ΒδΒοιέ 1α 1ρίαπι' 

τθοΐθ ρϑγαρτξ τι τΙοε8Β ρ]θγαθασα ἤαΐξίπη ἱρίαβ σουρου5 

Ῥδσίθϑ πιοαῃ] θη θ5᾽ δίαπθ Πησοπίεβ. Ὑοταμπι 1π 60, ἀπθμι 

ῬΤΟρΟΓαΙΠλ 5, ῬιιΟΙΟ," 41 σογρουβ Παΐπ οἱξ ορίϊπο;, φιοᾶ 

αα τηθιαργοσθπι οοποϊηηϊζαίθυα [α]ΐαπι αἰἰπιδξ, 1811 6, 

αποά ουχϊοία ποίρῖκ δὲ, (δ ἰαπίπιη ἔγιοθὲ ποῦ αϊ6 πιο- 

ΟἸΟΟΥΙΓΕΙ Ὧὸ Ἰανβθὲ, :τἄψαθ, απαπθ ΒΟΥ πιαχίμηθ᾽ ρμοϊοῆ, 

Ἰαοΐβ 12 νϑπί!οαο τοΐηϊπιθ δἄμτιο παρεθηΐθ οσιᾶο, ααΐρρθ 

αὐοα Ρεγοαϊαπι ο[, 6 ρυῖαβ, «αᾶτη ργοόρα ἢέ οοποο- 

οἴπηα, 1π ἐοΐαπλ σου ρτιβ 1ΐατι5 ἀϊπυϊρτιαίαν. Μαϊΐο νϑτο 

χηλχίπιθ, ἢ ἀπ|5 ψεπεσαϊπι ᾿ρίαγα δἄμαο ᾿δοίῖδ Ῥ] θη 

Ἰαίριοθέ, ἕαπα ΘΟΥρτ5 οὐτιᾶο Αἰϊπιθηΐο ἐτηρ οΙξ, ἴὰπιὶ οαρπέ 

ὉποναΡῖς, Οπο πιασὶβ Ὀχοίριοιθπάππι 1 ῬΥ1η}185, δ, πὸ 

πᾶ παίγιπιθ με ὭθαὰαΒ απΐθ Ῥαϊπεμν ποάὰβ δπίθ ἔγισο- 



ΜΟΙΌΣ 4. 49 
ἘΔ. Οματε. ΨΙ. [51 ὁὃῸὺ. : ἘΔ. Ῥαῖ, ΤΥ. (.270 
γίγνοιτο δ᾽ ἂν τοῦτο, παραφυλαττούσης τῆς τροφοῦ τὸν ἐπὶ 
τοῖς μαπροτέροις ὕπνοις καιρόν, ἂν τοὐύξῳ γὰρ μάλιστα τὴν 
κοιλίαν ἤτοι παντάπασιν χεγὴν ἢ πεπεμμέγην ἤδη τὴν 
τροφὴν περιέχουσαν εὑρεῖν ἔστιν. εἶ δ᾽, ὥσπερ νῦν, ποιοῦσι, 
βλάπτουσιν ἔνιαν μὲν τῶν τροφῶν, ἕνα τινὰ χούνον ἀφο- 
φίσασαι, τῆς ἡμέρας, ἔνιαι δ᾽, ὅταν σχολά άσωσι, τὸ τηνικαῦτα 
προνοούμεναν" διότι πολλάπις καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι β), ἄπτεσθαν 
τὰ παιδία ἤπερ ὠφελεῖσθαι. ὃ γὰρ ὑφ᾽ ἡμῶν ἀφοριζόμενος 
καιρὸς ἄλλοτε εἰς ἄλλον ἐμπίπτεν χρόνον ἤτοι τῆς ἡμέρας, 
ἢ τῆς νυχτός. ἐπὶ μέντου τῶν μειζόγων παιδίων, ὅσα καὶ 
πληγαῖς, καὶ ἀπειλαῖς, ἐπιπλήξεσί τε καὶ νουϑετήσεσι πείς: 
Θϑέεταν, καιρὸς ἂν εἴη διττὸς εἰς ἀγάτριιψψίν τε καὶ λουτρόν" 
ὃ μὲν πρότερός τε καὶ ἄριστος, ἐπειδὰν ἐξαναστάντα τῶν 

ξωϑινῶν ὕπνων, εἶτα παίξαντα, τροφὴν αἰτῆ. τότε γὰρ 

ἐπιτίϑεσθαν μάλιστα τούτοις χοὴ, τὸ μὲν σῶμα πρὸς 
ὑγίειάν τε ἅμα καὶ εὐεξίαν ἀσκοῦντα, τὴν δὲ ψυχὴν εἰς εὑ- 

πείϑειάν τε καὶ σωφροσύνην, οὐκ ἄλλως παρέξειν αὐτοῖς τὴν 

σιθη ΡῬτοστο Ῥτδορθαΐαν, Ιᾷ ἤεξῖ, ἢ αὦ παρὸ αδἄπιῖηῖϊ- 

ἤγχαμπαα ποΐκ ΡΟ. Το ρῚ Π τητιαχ Γοπηππιηῖ 41 σθηἴοσ ἔθπῖρτι5 

ΟὈΪογνοῖ, Ἰὰ οῃὶπὶ της ΧΙ η16, θη ρΟΥ 8. οἱἙ, ἴῃ 40 ν6] 

ἀπαπθηλ ὉΪ41Πι6 ψοπἰΙο]ὰπὶ ᾿πν 6 }185,),) ν 6] σογρ οοποοοίπηϊ 

ἦαηι αἸπιθηΐατ ἀπ [6 σοπίξποηίθμι, Οὐδθ διιΐθηι, πὲ μο- 

αἷς τ, 14οππξ, απ ἰαθάμππε, 411846 τπιατηι δἕ σδγέπηλ 

ΑἿΘΙ ἔθιριβ ῬΥΔΟΙΟΣἸεΐο5, αἰΐϊαθ, «παι Ἰρίαθ ἃ πϑρΟΙ 5 

ψϑοομΐ, ἔππὶ ἀεπιαπι οηγαμΐοβ, ὅλο ἢξ, πὶ [αορτὰ8 Ια], 

ζπᾶπὶ 7αγαυ ριι6}105. ποοςῖϊθ Πέ; αὐΐρρθ αοὰ ἃ πο ὶ5 

ῬχδοίοἸρίαμ ἐδιηραξ εἴ, 4115. ἴπ ἀἰπιᾶ αἴοὲ ποοινο 

ἴθιηρτι5 ἱποιάϊ.. Μα)οσθμι ἰδ ἤηε Ῥπεχοστια, ἀπ στ ἀοΠσοῖ 

ῬΙΑρΙθ, πλῖπῖβ, ΟΡ] ρα ΠΟ, ΤΟ 118. ῬΑΧΘΥΘ ΠΟΥΠΠ , 115 

ἀμριοχ εἰ ζοαμαὶ οἱ ἰαναμπὰϊ ἰθιπρου8 οοσαῇο "οἵ: 

ῬΥΙ͂ΟΣ δὸ οοπιμηοαϊπιθα, αστηι ἃ πα πεῖπο ἴοπιπο [ανγο- 

χοχιηΐ, ἀοϊηᾶς Ἰαίονιηξ, δο 74 ΟἸΡαπι ρεΐαπΐ; ἔππὶ οοΐπα 

ΤΊΘΧΊΙ6 ψοσδΠαὶ δά μαθὸ πη, ἂὸ σοΣρὰ5 ααϊάδῃῃ αα [-- 

᾿ἰϊαΐθι ῬΑΥΙΐον δὲ Ῥομπατὰ μαριξμα!παπι, δηληι5. αα ὁΡ- 

Γεαυϊαγα εἰ ἐθιαρουδη πὶ ΘΣΘΤΟΘΠἦμ8, ἱπίθσηπιϊπδυιάητνα- 
ολιενυβ ΤΟΣ. Ὑὲ. Ὀ 
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Δ. ΟἸητε. ΨΙ. [55. 56.] ἘΔ. Βαἵ, 1Κ. (57. 
τροφὴν φάσκοντά σε, εἶ μὴ προϑύμως ἐπαπούσαιεν, εἰς ὅσον 
ἂν ἐθέλωμεν ἡμεῖς, ἄνατρίψει τε καὶ λουτροῖς. οὗτος μὲν 
οὖν ἄριστος καιρός. εἶ δέ τις ἀσχόλία τὸν τρέφοντα τὸ 
παιδίον ἀπάγει, μέτριον ἄρτον δόντα, παίζειν ἐπιτρέπειν, 
εἰς ὅσον ἂν βούληται, πῴπειτ αὖθις αἰτῆσαν αὐτὸ τητι- 
καῦτα τρίβειν τε καὶ λούευν. οὐ μὴν πίνειν γε ἐπιτρεπτέον 
ποτὲ αὐτοὺς πρὸ τῶν λουτρῶν ἐπὶ τοῖς. σιτίοις" ἄϑροω- 
τέρα γὰρ ἂν οὕτως ἡ ἀνόδοσις εἷς τὸ σῶμα τῶν ἐν τῇ 
γαστρὶ περιεχομένων γίγνοιτο. [56] χρή δὲ ἐπὶ τῶν ἀμέμ-- 

πτως ὑγιαινόντων σωμάτων φυλάττεσθαν τοῦτο. μεμπτέσε 
γὰρ αἵ τοιαῦται διαϑέσεις τε χαὶ κατασκευαὶ τῶν σωμάτων 
εἰσὶν, ἐφ᾽ ὧν ἄμεινόν ἔστε πρὸ τῶν λουτρῶν διδόναν σι- 
τία. καὶ διορισϑήσεταν περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς ἔπειτα λόγοις" 
ἀλλὰ γῦν γε τῆς ὑποθέσεως . μνημονευτέον ἐστὶν , ὡς τὸν 
ἄριστα σώματος ἔχοντα παῖδα διαιτῶμεν, ὕπως ἡμῖν φυ- 

᾿λάττουτο τοιοῦτος" ἐφ᾽ οὗ βέλτιόν ἔστιν ἠγεῖσθϑαν τὰ λου- 

τρὰ τῶν σιτίων. εὖ δ᾽ ἔν τοιούτῳ χωρίῳ τρέφοιτο ὃ παῖς, 
ἐν. ᾧ βαλανεῖον οὖ» ἔνεστιν, (ἴσως μὲν οὖν οὐδ᾽ ὁμιλήσουσυ 

486 ποη ΔἸ ον χτο8 Οἱρππ Ἰρῇ5 Ῥγδθθιίιχοβ,. Ὡ1Π, ἀπαπ-- 

πηι ἱρῇ νοϊπιαβ, ἔριοοπΣ Ραϊπθοαπθ [6 θυμοί πῇ. 

Αἰᾳαθ ορεπηπι απϊάθη ἔεπιραβ πος ἕπου, Οποᾶ ἢ αυᾳ 

οοοπραΐίοι; ἋΌΣ Ῥαοι]αχ α11|, ἀνοσθίαν, πιοάΐοο ρᾷ18 

ἜΧΒΙΡΙΐο, Ἰαᾶους Ῥϑυιηαί, αἀπδπίππι γα ]1; ἀθῖπ ἀππηι 

ὙΌΤΠΙδ. οἰρτιὴ ῬΘΙΟΥΙΣ, ἕμπι ἔτισε Ἰανοίαιθ, Μιίπίηια 

ἰδιμθ ῬΙρος οἱ ρογπηϊξξοπάσμῃ ΡοΙῈ οἰρτιηι εἴ, ἀπθη 

Ῥαϊπθιπι δχοῖρίξ ; αἀθδπᾶο εἴα Ῥυαθοι Δ ΓΟΥ ΕοΥ., ατιὰθ 

ψεπέγισαϊαθ οοπέϊπιδε, ᾿ αΙΠυραῖο, ἴα φουραβ ἢΠεῖ, 14 νοτὸ 

ἴῃ ΘΟΥ̓ΡΟΥῚΡ5 Ῥχγουαβ [ἀπὶ5 σαντο ορογέεῖ. Οὐρρα αυ- 

Ῥῃ5. πξλ]1τι5 πὲ απΐθ Ραϊπθατ οἰραμ ἀθατε6, δογαμ ρ]αια 

σἱοῆ, ἐπ αἰΐθοίηβ απξ, ἔπτη σογρογιι [αΐπ56, Π6 [18 

ψετο ἱπ [Θαποηρα8 ἀϊοθηλβ: παπο Ῥχγδοίξαϊ 111Π1π5 Πγρο- 

ἰμοῖθοβ γεοοχάασι: ποπῖρθ πὶ ΡῈ] ]ὰη1, οὐ ορίππηιθ αἰΐο-- 

οἴαπι σοΥΡι5 Πί, ἢο οἀποθηαδ, πὲ ἐ8]15 ρογρθίπο [δγν θέα: 

Βυϊο ἐχρϑαϊξ, πὶ οἰρὰ5 Ραϊπθιηῦ Γδῳπδέσθσ. Οποᾷ ἢ, απο 

Ἰοοο Ῥτθ]]β αἰχίαν, Ῥαῖποὶ σορία πὸὰ τέ, ([οὐία δ νογο 

ῃθς ἔπα ππαυδι Ἰοροαξ, (αὶ ἰδὲ μαριΐαπμξ,}) πὰ οοβομα 



ΟΓῸΣ «4 ϊ 

ἙΔ, ΟΒιατι, Ψ1. ἜΠΟΣ ἙΔ. Βεῖ. τν. (237. 

τοῖσδε τοῖς γράμμασιν οἵ τοιοίδε,) λούουσι μὲν ἔν σπάφαις 
αὖ τῤοφοὶ κἀνταῦϑα τοὺς παῖδας, ἕως ἂν εἰς τὸ δεύτερον, 
ἢ καὶ εἷς τὸ τρίτον ἔτος ἀπὸ γενετῆς ὕχωνταν" μείζονας δὲ 
γενομένους, εἶ καὶ μὴ χαϑ' ἑχάστην ἡμέραν, ἀλλὰ καὶ διὰ 

τριῶν γέ που καὶ τεττάρων ἀλείφουσί τε καὶ ἀνατρίβουσιν" 
εἰ δὲ μή κωλύει τὰ τῆς ὥρας, αἷ λίμναι τε καὶ οἱ ποταμοὶ 
λουτρὰ αὐτοῖς εἶσιν, οἷόν περ ἡμῖν τὸ βαλανεῖον. παρὰ 
τοῖς Ἱερμαγνοῖς οὐ καλῶς τρέφεταν παιδία. ἀλλ΄ ἡμεῖς νῦν 

γε οὔτε Τερμανοῖς οὔτε ἄλλοις τισὶν ἀγρίοις ἢ βαρβάροις 
ἀνθρώποις ταῦτω γράφομεν, οὐ μᾶλλον ἢ ἄρπτοις, ἢ κχά- 
προῖς, ἢ λέουσι, ἤ τισι τῶν ἄλλων ϑηρίων, ἀλλ Ἕλλησι, 
καὶ ὅσου τῷ γένει μὲν ἔφυσαν βάρβαροιϊ, ζηλοῦσι δὲ τὰ τῶν 
Ἕλληνων ἐπιτηδεύματα. τίς γὰρ ἂν ἡμῶν ὑπομείνειε τῶν 
παῤ ἡμῖν ἀνθρώπων εὐθὺς ἅμα τῷ γεγεννῆσθαι ἔτυ ϑεο- 
μὸν τὸ βρέφος ἐπὶ τὰ τῶν ποταμῶν ᾧέῤειν ῥεύματα, κἀν- 
ταῦϑα, καθάπερ φασὶ τοὺς Τερμανοὺς, ἅμα πειρᾷν αὐτοῦ 

τῆς φύσεως, ἅμω τε καὶ κρατύνειν τὰ σώματα, βάπτον- 
τας εἷς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, ὥσπερ τὸν διάπυρον σίδηρον; 
ὅτν μὲν γὰρ, ἐὰν ὑπομείνῃ τε καὶ μὴ βλαβῆ, καὶ τὴν 

Ῥίογοβ Ἰαναηῦ, ἄομοο δ]ΐοσιη 76 πὶ ἰουπιπινο δϑία 5. ἀη- 

πὰπλ Αἰ ρου, ΟἿΣ ψογῸ ΠοΒ δΏσΟβ ΘΧοο υ]ηΐ, 605, ἢ 

ΠΟ ἀπο 416, αἵ οογίθ ἵερῖο «ποαπθ ἀϊα φπατίονο ππρίιπὲ 

αἴαφιῃς Ἰηδρισαμξ. Ουοά ἢ ἃπηὶ ἔθμριι5 πὸ ῬχΟΒΙθοαΐ, 

ἤαρια αὐαποίαᾳις Ἠΐ58 Ἰαγδογα [Ὡπ|, νοὶ πορὶβ ΠΕ} θη. 

Αρυᾷ Οουμιαποβ δ μ]πὶ Ρ᾽ᾶπ6 6 ῬγοΡα αὐΐάθηι ἩΠΕΡΙ τι τιν 

Σαξαυΐθθ. ὙΘΥΠΙΠῚ ΠῸΒ ὩΘαΠ6 ΟΕΡΠΙΔΠΐ5, ΠΟΘ 2}115 ἄρτο- 

ΤΡα5. δὰ θαυ αγὶθ ΠΟΙ ΠΡτι5. μαεὸ ῬυοαΣπη5, ΠῸΠ Ππιδσὶβ 

εαυϊάοπι 4παγὰ ὉΣΗ͂Β, ἀργῖ5, ᾿θομῖρα5, ἀξ 41115 1ἃ σθητι5 

ΔοΥῖβ, [εα Ογαθοῖβ, δὲ 115, φαΐ, ἕαῃιθῖ σθηοτθ [απ ῬΕΥΡαΥ,, 

Οταςοοσιιμ ἔατηθη δοϑιηταπέιν Ππᾶϊα. Ναμι 4015, αδοίο, 

δοχὰπι Βομηΐπιη, 6411 ἀρὰ πὸβ ἀεραπέ, {μ] εν γήοάο 

εὐϊέμην ἀπδαμπία! μη, οἴδτι 4} πΐεγο οαἹοπΐθπι, δα Πα πιο 

ἀδίεσυθ, ἰρίᾳμβ, ποι Θοσμιαποβ: αἴππξ, οεὰ σαπᾶθηβ πὲ 

ξευσατα, ἴῃ [τρίάσης Βα που 6 αν ΠποΥρ πο, [1 ἀεὶ χχα-- 

ἴανας Ὑίβοσα ῬΕσΙοα]αγ ἔασοσθ, ἤη2] ὉΟΥΡῸΒ 1ρἐμπμ τΌΡο- 

γαχοδ Οὐἶρρο, ἢ οἱξτα ποχϑῖῃ 1ἃ [υἱΠππθεσιξ, οἕ αποά 
: ἘΣ ΠΕΡΣ 

΄ 
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ἘΔ. ΟἾλτε, ὙῚ, [56.] : Ἑὰ. Βεαῖ, 10. (557. .58.) 

ἔκ τῆς οἱκείας φύσεως ἐπεδείξατο ῥώμην, καὶ τὴν ἐπ τῆς 
πρὸς τὸ ψυχρὸν ὄμιλίας ἐπεχτήσατο, πρόδηλον παντί" οτὺ 
δ΄, εἶ »ἐπηϑείη πρὸς τῆς ἔξωθεν ψύξεως ἡ ἐῤῴυτῦθ αὐτοῦ 

ϑερμότης : ἀναγκαῖον αὐτίκα τεϑνόάναν; καὶ τοῦτ᾽ οὐδεὶς 
ἀγνοεῖ. τίς οὖν ἂν ἕλουτο νοῦν ἔχων καὶ μὴ παντόπασιν 
ἄγριος ὧν καὶ Σεύϑης εἷς τὴν τοιαύτην πεῖραν ἀγαγεῖν 
αὑτοῦ τὸ παιδίον, ἔν ἣἥ θάνατός ἔστιν ἢ ἄποτυχία, καὶ 
ταῦτα μηδὲν μέγα. τν μέλλων ἐκ τῆς πείρας περδανεῖν:; 
ΕΣ Ἁ 1 ᾽» Ε αν 55 7 ΄ “.5 ι 2 

ὄνῳ μὲν γὰρ. ἴσως ἤ τινι τῶν ἀλόγων ζώων ἀγαθὸν ἂν 
ω ἐῶν» Υ 

εἴη μέγιστον, οὕτω πυκνὸν καὶ σχληρὸν δέρμα ἔχγευν, ὡς 
»η , ι 7, ΣΩΣΤΟΣ, ͵, Η -.« “.) » ἢ ἀλύπως φέρϑδιν τὸ κρύοο᾽ ἀνθρώπῳ δὲ, λογυκῷ ζώῳ, τί ἂν 
3» ὙλῖΝ, ι - 5φι ᾿ 3 ΓΎΜΟΣ ε« - Ἔ 

εἴη μέγα τὸ τοιοῦτον; οὐδὲ γὰρ εἷς ὑγίειαν ἁπλῶς (4228) οὐ- 
τωσὶ λέγων ἄν τις ἐπιτήδειον ὑπάρχευν τὸ πυκνότατον καὺ 
σχληρότατον δέρμα δεόντως ἂν εἴποι, διττῆς γὰρ: οὔσης 
βλάβης τοῖς τῶν ζώων σώμασιν, ἕτέρας μὲν ἀπὸ τῶν 

ἔξωϑεν αἰτίων, ἑτέρας δὲ ἀπὸ τῶν ἔνδοθεν. εὐάλωτόν ἔστιν 
- ν ΕΣ ε, φ “ , ᾽ ι 3 τ 

τοῖς μὲν ἔξωθεν ἀπασιν; ὧν μαλακόν ἐστι καὺ ἀραιον. 

ῬΙορΥυΐαθ παΐῃταθ ΤΌΡΩ οἶοπᾶϊε, δὲ ποναμι Ῥγαθίοσθα 
ΧΟΡῸΣ δχΣ ἔγιρίάδθ οοπιπηθγεῖο σοιιραταγίξ, 1.111 ποῖ 

φαΐοξ. [δοΐοστιθι, ἢ ἂὴ οχΐεσπο ἤρου παΐαγα 8. Ο8]0 

δὲ νἱοία8, αποᾷ Ῥχοηχίβ Ἰηΐοσῖσα πβοοῆς π΄, 14 αιοαῃα 

χϑυηῖποσι ἰαϊοί, Οὐἱβ ἸΡΊΓΟΥ τηθη 18 ΘΟΠΡΟ8 60 ΟΠΊΠΠῸ 

ξεγαβ 'ϑογέπανθ Ῥυορχίμμι Ῥἱσητβ ἴῃ 14 ἀροῦθ αἸ[ΟΥῚ ΠΊΘῚΣ 
εἰϊραῖ; ὧπ 40 ΟΥΤΟΓΘΙΙ ΤποΥ5 [δαιήξαν, ροΝΠίπηαπι οαπε 

ἘΣ δο ρουίοῃϊο ποῖ τηδσυάχῃ δὲ ξαΐαττα, απο Ιπογῖ8- 

οἰοξ ἡ ΛΗ͂μο δαΐχη ἔοχίαηβ, δαΐ 14 σϑμὰβ ΘΧρ ΕΙ σαϊοπῖβ 

δπϊγααγΐι Δ ΕΠἄταθιπ ἔπους ἀθηαχη τὰ ἕοσριιβ ἀπσαπιᾳτιθ 
εἴποί, πὶ οἰίτα ἄοϊοτομπι ἔρίσαβ Γυἤιπϑαξ,, Ποπιη ψεῖῸ 
ταίλομβ τυδαθᾶϊίο οαΐπατι, απαθίο, ἔαπι χηᾶσῆο ἢὲ αἰαὶ ὁ 

ΝΟΣ πῖπτε, Βὶ 4π18 ΔΙΌ] 6 οἰΐγαααθ οσοθρίϊόχιθχῃ ῬυΌππΠ- 

εἰοῖ, οαΐοια ἀφηπίπηπαι ἀπ} ΠΠπταυτατια τε 16 δα [4 π1ξ6--, 

ἴεια εἴθ; ἴβ8 γϑοΐθ ἄϊοαῖ. οτπμι παηηατιθ δ π|4115. οοΥ- 

φουῖ ἄμσρ!οχ πεῖ ἱποοπιγηοάμπῃν, δ]ΐθσαμι ἃ δχίεσηϊβ, 

ΕἸΐοσαπι αὖ ἱπίθυηδ οδαῆθ: αυογασι σατο γάτα τ] 0 ]Π]|56τ|6 
οἰβ εθ, 1 ἃν οχίυίδουβ Ἰππαποπριις. χα8]15 ξ60116 



ΟΙΟΣ «4. ἐς ρας 

ἘΔ, ΟΒατι, ὙΙ. [56, δ7.1 ἃ. Βεῖ, ΥΥ͂. (Ω58.) 
τὸ δέρμα, τοῖς δὲ ἔνδοθεν, ὧν πυκνὸν τὲ καὶ σκληρόν. 
χαὶ διὰ τοῦϑ' “Ἱπποκράτης περὶ τῶν ἀπὸ τροφῆς ἐν ἡμῖν 
ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τε καὶ βλάβη γινομένων διδάσχων ἐπὶ ἄλλοις 
πολλοῖς καὶ τοῦτ᾽ ἔγραψεν, ἀραιότης σώματος εἷς διαπνοὴν, 
οἷς πλεῖστον ἀφαιρέεταν, ὑγιεινότερον, οἷς δ᾽ ἔλασσον, γοσε- 
ρώτερον. βέλτιον οὖν ἕπατέρας πεφυλχάχϑαν τὰς ὑπερβολὰς, 
καὶ μήτ᾽ εἷς τοσοῦτον πυκνὸν τὸ δέρμα παρασκευάζειν, ὡς 

χωλύευν διαπνεῖσϑαν καλῶς, μήϑ'᾽ οὕτως ἀραιὸν, ὡς ὑπὸ 
παντὸς τοῦ αἰτίου τῶν ἔξωϑεν αὐτῷ προσπιπτόντων 
βλάπτεσϑαν ἑτοίμως. τοιοῦτον δὲ καὶ φύσει ἐστὶ τὸ σῶμα 
τοῦ νῦν ἡμῖν προχειμένου τῷ λόγῳ παιδίου, μέσον ἁπασῶν 
τῶν ὑπερβολῶν. οὕτως οὖν αὐτὸ διαιτητέον, ὡς φυλάττειν 
ἀεὶ τῆς κατασκευῆς τὴν ἄρετήν, φυλαχϑήσεται δὲ, κατὰ 
μὲν τὴν πρώτην ἡλικίαν ἐν γάλακτι τρεφομένῳ, καὶ λου- 
τροῖς γλυχέων ὑδάτων ϑερμῶν λουομένῳ, ὅπως ὅτι μά- 
λιστα μέχρυ πλείστου μαλακὸν αὐτῷ διαμένον τὸ σῶμα 
σολλὴν ἐπίδοσιν εἰς τὴν αὔξησιν ποιῆται. μετὰ δὲ ταῦτα, 
καϑ᾽ ὃν ἂν ἤδη χρόνον εἰς διδασκάλους δύναιτο φοι[57]τᾷν, 

ἰοπίαμπΐατ, οποταπὶ ἄσπία δ ἄμτα, εὉ ἱηίογπὶσ, Ιίααιο 
εδατή ΗΙρροοχαΐοβ, ὉὉῚ ἄς 115 μταθοῖρίξ, ἀιϊαθ ἴπ ποΡὶ5 ἃΡ 

δἰϊνηθηΐο δὰ σοπιῃιοῦπη 1πσογαποάπιανα σοἄπηῃξ, ΡΟΣ δ]1α 

χα μαθο [ουῖρῆΐ: αγέέας φογροῦὲς αὐ ἐγαπ(ρέγαξεπε 

Σὲδ, φιέδτιδ ῥέχγ δηπχτιν αἰ δγδιοτ, (αξμῦνξιδ, χιεόδιωδ, παΐπεδ, 

ἐπ αἰωῦγέμδ. Ῥτναςῖίαι εὐρο αἰσαμιααο ἄεοϊπας. ἐχος ΠῚ Πι, 

πο δᾶθο. δαξ ἀομηίαμι χϑααϊαιο οπΐθηα, τί σΘΟΥΡοΣῚ5 ἔγαη-- 

δριταΐπην Ῥχομροαΐ, ατιῦ γάτα, ἂξ 8 0116. α΄ παῃροῖ 6:- 

{Ἱηθοὰβ ἱποϊάθηΐξθ οαπία ἸΙαράδιπσ. Ταὶθ Ῥουσο πιαΐαχα 

εἴς Ῥσοροβι ὯΟΡ15 μΠοῸ 1οσο ῬΏΆΘΗΣΙ Θουρτβ, ἀπππὶ Πέ π16- 
αἴπιηλ" ΟὨλαΐ5 οχοοπβ. ΕΠῸῚ οὐϑὸ 14 δα σδέϊομπθρ δἱθπαθμι, 

αὶ σομἤιξα 5 ἴμαθ ἱπϊερυϊαΐθη Ῥογρεΐθο [δγυεῖ. 

Θόγνυαῦῖξ δαΐθπι, ἢ ῬΥΙΠΗ5. αὐἰάθμη Δμπῖ5 [Ὸ]0 Ἰαοίο ττι- 

ἐνῖαθ, δος βαΐπεο ἀμ]οῖὶδ δαῦθδθ δὲ οαϊοπιῖβ πίασο; απο 

νἱάοοθὲ οορηθ δἦπ|8 το} 6 απδηὶ Οἰαε πη [εγγαΐαπι 

δὰ ρῥ]αχίπιαπι δαριηθηί ρῬοσνεηΐαῖ; ἀρ μῖ8 διμπΐθ, ἀαθμας 

ἦι πὰ 1ὰ Ἰαάσπαι οἱξ ΠΡ 1115; ποι πϑορῖϊβ ἐστ οἰΠἀπῖς 



51 ΤΑ ΔΗΝΟΥ ΤΠΙΒΙΝΩΝ 

ἙἘὰ. Οἰιατε. ΝἹ, [57. ἙΔ. Βαεῖ, ΤΥ, (αα8.) 
οὖχ ἀναγκαῖον ἔτνι λουτροῖς χρῆσθϑαν συνεχέσι, ἀλλ᾽ ἄρκεῖ 
διαπαλαίευν μανϑάνοντα, σύμμετρά τε πονεῖν ἐνταῦθα πρὸ 
τῶν σιτίων, ἁλουτεῖν δὲ ἤδη τὰ πλείω. τὸ “δ᾽ ὑπερπονεῖν, 
ὥσπερ ἔνιον τῶν παιδοτριβῶν ἀνογκάζουσν τοὺς παῖδας; 
οὐδαμῶς ἀγαθὸν, ἄναυξη γὰρ ὑπὸ τῆς παρὰ καιρὸν σπκλη- 
φότητος ἄποτελεῖταν τὰ σώματα, “ἄν πλείστην δρμὴν ξε΄ 
φύσεως εἶς τὴν αὔξησιν ἔχη. 

Κεφ. τα. Οἴνου δὲ τὸν οὕτω πεφυκότα παῖδα μέ- 

χον πλείστου μηδ᾽ ὅλως. γεύειν. ὑγραίνει τε γὰρ ἱκανῶς καὶ 
ϑερμαίνεν τὸ σῶμα πινόμενος. οἶγοο, ἐμπίπληδί τε τὴν. 5ε- 
φαλὴν ἀτμῶν ἔν ταῖς ὑγραῖς καὶ ϑερμαῖς πράσεσι, οἵα πέρ. 
ἔστι καὶ ἢ «τῶν τοιούτων παιδίων. ἄλλ᾽ οὔτε ἐμπίπλασϑαι 
καλὸν αὐτοῖς τὴν πεφαλὴν,. οὔτς ὑγραίνεσθαν καὶ ϑερμαί- 
γεσϑαν περαιτέρω τοῦ. προσήκοντος. εἰς τοσοῦτον γὰρ͵ ἥκον- 
σιν ὑγρότητός τε καὶ ϑερμότητος » ὡς, εἶ, καὶ βραχὺ παραυ: 
ξήσευέ τις ὅπότερον αὐτῶν,. ἐν ἀμετρίῳ χαϑίστασϑαι. οὐσῶν. 

δὲ πασῶν τῶν ἀμετριῶν ψευνεόν ἡ τοιαύτη μάλιστ᾽ ἂν εἴη 

φευκτὴ ); καϑ' ἣν οὔ“ εἷς τὸ σῶμα μόνον, ἀλλὰ καὶ εἷς τὴν: 

ἐὸν 

Ὁ τρια Ῥαϊποὶβ πξῖ,, ἢ πρὶ ἄππι Ἰποΐανὶ οοπατ(οἱΐ, 

χα θα ον ον ἀπ 1 ἀπιῖθ. οἴθαπι ὁχόγοϊίατί [ἀἱ οὐ, δο. ῬαϊπιθῸ 

ῬΙοσααςπθ ρῆϊποσο. Μοάμπστι ψοῦῸ 11 ἸΆΡΟΥΘ δχοθάεσε, 

«πο πΟΗΠΠΠῚ συπιμδἤαγομαθ Ῥθοῖοβ οοραπί, Ῥτουίαβ 

ΔἸἸοππ 6εἢ;, Παπίάοηῃ ταΐοροβῖνα ΘΌΥ 6. ΘΟΥΡΟΣῚΒ 1π81-- 

Ῥοίαγ. δοουθίῖο, απ τς δὲ δᾶ ἱπογθηιθηΐμτη ἡπαηι 
ΤΑΔΧΊΏΊΘ σΟΙηραΥαΐδ.. . 0. 

Οαρ. ΧΙ. ϑαπθ τἱπῦπ απᾶπὶ ἀἰπε Ππιθ, καὶ 6α 

πιδίαγα ῬΊΟΡ εξ, ,χιθ. ρυῆατα -ααίάομε {μαἤδυϊπι, απίρρε 

«ποά Βαπῆτη οἵ ππιπιθοξαί; χυϊπιῖτη, δὲ οα]οίδοϊε σουρι8, 

ἴμπι σαριῖ ΠδἸτέτι τϑρὶθέ 115, (αἰ Ἡπτρϊᾶο σα]ϊάοατια ἴσαις 

Ῥοτδιηθηΐο [ππὲ, απῶῖ6 οἷ 6] αδπιο τ, Ῥαθσουτισα, ἀλέἕααϊ 

τιθο ΤΘΡΙΘΙῚ Ἠ18 σαρτί δὲ πῶ, πθο ἱρίοβ: ]α8, 4πάτη ῬὰΣ 

οἵ, Βυπιῖᾷοβ σα ἄοβαθα ἤοτὶ, απομίδηι 60 Ἴδτι σΔ]οΥΊ8.. 

Ἠπηιουίβαπα ροσνϑπουππΐ,. πὲ, ἢ Ῥδαϊμ]ανα πΐταιαν5 αὰ8-- 

Ἰτεαΐθιι ατιχ δ, 8π| τηοᾶμππι δχοοοτγιπί. Οπαμπι δπξεπι 

δὲ οπημῖβ σοοῖζηῃ5 Τυρίθπαυ5, χηαπχίτηθ ματι ἕπσοτα Ἔσρε-. 

αἰξ, οΣ το ποὰὶ ΘΟΥΡΟΥΙ τηοᾶο, ψογάμι οἰΐαμι δπΐτηο ἀαιη- 
ι 



ἌΦΡΟΣ «. ἐς 

ἘΔ. Οματε, ΨΙ. [57 Ἑᾶ. Βα, ΤΥ, (558, 

“ψυχὴν ἡ, βλάβη διϊκνεῦται, διόπερ οὐδὲ τοῖς ἤδη τελείοις 
ἄνευ τοῦ προσήκοντος μέτρου πιγόμετος οἶνος ἀγαθός" Εἴς 
ϑυμούς τε γὰρ ἐκκαλεῖταν προπετεῖς, καὶ εἰς ὕβοιν ἀσεῖ- 
γεῖς, καὶ τὸ λογιζόμενον τῆς ψυχῆς ἀμβλύ τε καὶ τεϑο- 
λωμένον ἐργάζεται. ἀλλὰ τούτοις μὲν ἑτοίμως εἷς τὴν τῶν 
χολωδῶν περιττωμάτων ἐπίκρασίν τε ἅμα καὶ κέγωσιν ἔπι- 
τήδεϊος. οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ εἴς τὴν ἐν αὐτοῖς τοῖς στερεοῖς 
ὀργάνοις τοῦ ζώου γινομέγην ξηρότητα διά τε πόνους ὑπεῤ- 
βάλλοντας, ἔστυν ὅτε καὶ διὰ τὴν οἰχείαν τῆς ἡλικίας χρᾶ- 
σιν, ἐπιτήδειος οἶνος, ὑγραίνων μὲν καὶ ἀνατρέφων, ὅσ᾽ 
ἀμέτρως ἔξήρανται, πραὔνων δὲ τὸ δριμὺ τοῦ πικροῦ χυμοῦ 
καὶ δὲ ἱδρώτων τε καὶ οὔρων ἐκκενῶν. οἱ δὲ παῖδες, ἅτε 

, μήτε τὸν τοιοῦτον ἀϑοοίζοντες χυμὸν, οἰκείαν τε παμ- 
πόλλην ἔχοντες ὑγρότητα, τῶν μὲν ἐξ οἴγου γενομένων 
ἀγαϑῶν οὐδενὸς προσδέονται, μόνης δὲ ἀπολαύουσιν αὖ- 
τοῦ τῆς βλάβης. οὐκοῦν νοῦν ἔχων οὐδεὶς ἐπιτρέψεε 

τοιούτῳ χρῆσϑαν πόματι τοὺς παῖδας, ὃ πρὸς τῷ μηδὲν 
ἀγαθὸν ἐργάζεσϑαν βλάβην ξξαίσιον ἐφεδρεύουσαν ἔχξι, 

χαπὶ δοοραϊξ. Οπαγς πθαπ6 74π| Δα μα] Ε15 ντλπιπὶ, πΠ χηό-- 
ἄϊος Γαπηρίαηι, Θα [  Ὡχδιλάτιι. εἰδ ὉΠ] ς οἰ, αἰιοά νἱἄο]οϑξ 

δα ἴχατὰ Ῥγδθοὶριῖεβ εἴ δᾶ Σῃ)αγίατη Ἰπσοπεπθηΐε5. ἔδοϊ, 

εἰ ρῬατίδμπι αὐΐμιϊ Ταϊοπ8]6 αι Ππορϑΐθμι ἐπι ἀαμηαιις γαάατε, 

Οδοίοττιηι ἶ5 ἱρῆβ δὰ Ἐ1Π5 δχογθηθηΐα ν 6] χυητσαιῆα 

ψΕῚ Θχρϑ!οπᾶα οἱ απο ποὸρ 1ππ116; τοῦ πη] 116. ΨΟΙῸ 

δα φαπὶι Ποοιίαίθπι, απᾶθ ἴπ [Ὁ]1415 Ῥασηρ9. ἀπὲ οχ 1π- 

ΖΩΟΘΙΟ15 ΙΔ ΡΟΥΊΡη5 δαξ 6Χ ῬΤΌΡΥΙΟ οί 5 ἐθημρογαπιθηίο 

Ῥτονθηῖξ, Ἰάοποιπι οἷ νἴηππ. ἩΠππιθοίαξ Ὡδπαπθθ ἂς 

παΐγιξ, ααϊοσαϊα 1) οάϊοθ Ποσαξαηι οἰ: ἔπ Ὁ1115 ἀτηᾶγας 

ΔΟΥΪ ΟΠ τηϊσαΐ ἂο ἔγαπρῖξ; γγαθίεσεα ΡῈ [πάογο5 

τ πασαπθ σδοιαί. Ριουὶ νοῖο, οδὰ (πὶ ἰα]θπὶ [ποοαπι 

ΤΠ 116 ΟΟΠΠ σας, απίαας παίπγα! θη Παμ)]ἀΙξαΐθηλ. Ρ] ΣΙ 

ππᾶτπὰ ΟΡ ποηΐ, τὰξ. σομη πη οἀογ απ, {πᾶ νι Ροῖῖο Ἰαυ ρίξει, 

Ηΐαπε Ἰοὰ αροπξ, ἷΐᾳ ἱποομιμοαῖ, απᾶθ αἴοσ, ἑαπέμης 

[ἐπεαμέ, Νοηιο Σΐδηιιθ Ταΐϊουβ ΘΟ ρΡῸ8. δα τπἰῖ ροῦοπθ 

Ῥίιασοβ ἤμπθῖ, αἀπδ6πι, φγδθίογαιιδι ατιοά πα! πὶ αἴεγε 

εουησποᾶμππι, πιτηθηα δἷίαπι ΓΡαπΙαΥ ἱποομλποάπι,ῆ, 



58 ΤΑΧΗ͂ΝΟΤ ὙΤΊΞΙΝΩΝ 

ἘΠ. Οματε. ὙΊ. [57.} ἘΔ, Βεῖ. ΤΥ, (458.) 

οὐ μὴν οὐδὲ ψυχροῦ πόματος εἰῤ τὸ παντελὲς εἴργειν πε- 
“λεύω τοὺς τοιούτους παῖδας, ὥσπερ. ἔνιον ποιοῦσιν, ἀλλ᾽ 

ἔγεί τε συτίοις τὰ πολλὰ παὶ κατὰ τὰς ϑερμοτάτας ὥρας, 
ὅτε ἥξουσιν" αὐτοὶ πρὸς τὸ ψυχοὸν, ἐπιγρέπῳ χρῆσϑοαις 

«μάλιστα μὲν, εἰ οἷόν τέ, πηγαίῳ προσφάτῳ Ξ μηδεμίαν. ἐπί- 
χτήτον ἔχοντι μοχθηρὰν ποιότητα, μὴ παρόντος δὲ τοῦ 

τοιούτου, τοῖς ἄλλοις. φυλάττεσθαν δὲ τὰ λὴμναῖα, καὶ 

ϑολερὰ, χαὶ δυσώδη, χαὶ ἁλυχὰ, καὶ ἅπλως εἰπεῖν, ὅσα 
τιγὰ ποιότητα πατὰ τὴν ἼΠ 0: ἐνδείκνυται " χρὴ γὰρ αὐτοῖς 
ι(ἀποιότατον φαίνεσθαν τὸ κάλλιστον ὕδωρ, οὐ πρὸς τὴν 

γεῦσιν μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ὀσμήν. εἴη δ᾽ ἂν τὸ 
τοιοῦτον ἠδιστόν. τε ὅμα πίνοντι καὶ ἀκριβῶς καϑαρόν. 

εἶ δὲ καὶ ταχέως ἀποχωρεῖ. τῶν ὑπ τοχουδρίων, μηδὲν ζητεῖν 
ἕτερόν τι βέμιον, ὥς, ὅσα γε καθαρὰ μέν ἔστι, καὶ ζάμ- 

πρὰ, καὶ οὐκ ἀηδῆ πιϑόμενα, ἱπαραμέγει, δὲ ἐπὶ πλέον ἐν 
τοῖς ὑποχονδρίους, ἡμιμόχϑηρὰ γομιστέον, ᾿ἀπέχεσθϑαν. δὲ 

τούτων. χελεύω τῶν πάμπαν ψυχρῶν, οὗ "μὴν τρις γε 

χρῆσϑαν κωλύω. ἀσφαλέ ἔστατον δ᾽ οὖν κεκρίσϑαι τῇ πείρᾳ 

Ἄ Γυρίάας. Ῥοῦοιρ οὐππίπο Ῥχυομιρεπάοβ Βα)α[πποῦϊ 

Ῥαδτοσ πον οαπίθο,  4ποά ἔαπίεπ αἰαὶ Ταοϊαπέ, νόγαπι 

Ε ̓ οἷρο ῬΙοσπιααθ, δἷ ΡῈ οδίουθβ, απσαμη ἱρ[5. οοτάιϊ ουΐ, 

᾿ ῬΘΥμΙΤο ν. Ῥο ΑΠἰιπιυτῃ γοτο. (ΒΕ: οορία 65 ΠΕ) ἴομ- 

Ἴαπαθ. τϑοθμίάβ, οἱ. 8818 ᾿φπαϊιΐαθ. νιποία. αϊαπάς {ξ 

οομίχδοία; 66 ἢ ΠΟΙ εἷξ,. το αν πῶ. ὑαγεπῆαο ὙΘΙῸ 

ἴππι, 4πᾶ86 6κ ἤαρηῖβ μαπνίππίαν, δὲ '4π6 ἰὰγριάαθ, οἵ 

πᾶ τη] θο]ομξεθ, δ π88 [4]86, ἀσπίσι ἱπ 4105 

πα! τξα8. αἰϊαπα δαΐια ἀθρθβοπττει, ἀπᾶπάο, 4παᾶθ ορίτηια 
εἴ, 66 ῃϑῃϊηβ πο σαῆῃὶ πιοᾶο, Ποχτπ, νϑιαπὶ οἰϊαπι 

. οἸΤαοίαῦ οὐμηῖ58 αὐἰδιξαϊ8 οχρειβ νιἀθθιέαν, Βαάοια. (το- 

4π6 ἔπι Ῥοΐμὶ ἸπσιμαϊΠιηηα εὐῖξ, πηι μίϑηθ ραᾳτα. Οποά 

ἢ Ῥγυδοοοράϊα ααοααθ οϑίουιτοσ ἰγαπῦξ, 181 οἷ, ααοά 
ἀηαρ 5 Ἰάοποδι τοααῖταθ, απαπάο, ἢ πα Ῥᾶγα Ἱπηρτάα- 

486 εἴ, ποὸ Ἰῃργδέα ροΐμὶ, πῖ8}} [δοΐὰ5. αμιθα οἶγοα ῥγᾶθ- 

οογᾶϊα πδουοῖ, μαθὸ (ϑυνι οἵα οἵδ: δέαιϊς αρἤέποπάππι ἀΡ 

ε8. οδμΐθο υαὐΐᾳιθ, φασι Ῥγογίαβ οἱ ἐτισίαα,; σαδίοσειτ ἃ 

ςοἸοίαοία μοι ἀρίοσσεο. λο ἐπε ιγοτ χΐάθηι Αἰ ἐχρθ- 



ΔΟΤῸΣ : ΄δ1. 

-Ξᾷ. ὍΒ τι, χε [57. 88. ἘΔ. Βεῖ. 1Υ.. (,28.} 
τὸ τοιοῦτον ὕδωρ. [59] εὖ δὲ πῶ γγωρισμάτων τις ἐϑέλου 
προγινώσκειν αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ὅσων αἵ πηγαὶ σερὸς 
ἄρυτον ἐῤῥυήκασιν, ΓΖ πετρῶν ἐκθλιβόμεναι, τὸν ἥλιον 
ὀπεστραμμένον ἔχουσαι, ἀτέραμγά τε καὶ βραδύπορα τὰ 
τοιαῦτα χρὴ νομίζειν ἅπαντα. εὐὔϑὺς δ᾽ αὐτοῖς ὑπάρχει 
καὶ τὸ ϑερμαίγεσϑαί τε καὶ ψύχεσϑαι βραδέως" ὡς ὕσων 
γε πρός τε τὰς ἀνατολὰς ἐῤῥώγασιν. οἵ πηγαὶ, καὶ διὰ πό- 
ρου τιγὸς ἢ γῆς διηϑεῖται χαϑαρᾶς, ϑεομαίνεταί τὲ καὶ 
Ψύχεταν τάχιστα, «ταῦτα ἐλπίζειν δεῖ εἶγαν κάλλιστα πάσαις 
ταῖς ἡλικίαις, οὐ γὰρ δὴ, παϑάπερ οἴνων τε καὶ σιτίων, ζαὶ 
γυμνασίων, ἐγρηγόρσεώς τε καὶ ὕπγων, καὶ ἀφροδισίων ἄλ- 
λως ἄλλον ἀπολαύειν προσήκευ κατὰ τὰς διαφερούσας ἡλι: 

κίας, οὕτω καὶ ὕδατος, ἀλλ᾽, ὕπέο ἄριστον εἴρηεαν γῦν, 
τούτῳ χρῆσϑαι “αὶ παῖδα, καὶ νεανίσκον, καὶ πρεσβύτην; 
ὥσπερ γε ἀέρα τὸν ἄριστον εἰσπνεῖν ἔν ἅπασιν ὁμοίως 
χρηστόν. ἄριστον δὲ ἀέρα λέγω τὸν ἀκριβῶς καϑαρόν" εἴη 
δ᾽ ἂν ὃ τοιοῦτος ὁ μήτ΄ ἐκ λιμνῶν, μητ᾽ ἐξ ΤΕΣ ἀγαϑυ- 

μιάσεως ἐπυϑολούμενος, μήτ᾽ ἔκ βαράϑρου δηλητήριον αὔραν 

υἱοπεῖα ρία ἄς παἠαμιοα! ἀαπα ἡπαϊοίαπι που. Οποᾶ ἢ 
αι15 68, «ἱ οΣ ποίῖ5. Ῥοίίι8. ἔάδουξαΐοιν ργαδποῦῆδ. πη: 

σαἼ 5. “ἔομβ 6 Ῥεϑίγα ἔυαξῃνθηβ. σομίχα [οριθηχίομποδ5. ΠαϊΕ, 

[οἹθιαπθ ἀνθυΐμῃ) Παροί, Βασο ἀορυθ᾽ οοποοοίιπηῃ ἱτὶ, ἰατ- 

ἀΐᾳας ᾿πδμΠίῃ5. 66. ραΐαπάπμηι οἰξ ;- δαάδηιν τ πη στι σα ]6-- 

οι {εϊσεπείαμα, ἰαγτας. Οοχίτα,, οἰγιι5. δα οὐὔἱοπίθηι [Ὁ] τς 

ἴοι ουαμριῖ, «ἀμάραάϊθ ῬῈΣ πιθαΐπμι ΔἸ το να πάτιτα, 

ααιξ ραγαπι οο]αΐαν ἕοσταμι, δδάθμιαιιθ οα]εῆξ δὸ γεῖσος 

ταῖυν Οοἰημη6, Παπο οὐμπὶ δϑίαιὶ ΓΙ ΠΠΙ πιατν 9 Π 8 οχαπι- 

τοαπάτ ον, Νοα δηΐηι, ΠΟμΐ νἶπο, οἴοὶβ, Ὄχθγοϊ αξίοπο, 

χΙΡΙΠΠς, ἴομμπο δὸ. ψθποῦθ 411185. 4118. τ ργὸ ζαϊΐοπθ 

δείβεβ Ὄχρεάϊε, 1ἰὰ ἀθ δηὰὰ φαῦαπο Παΐπομάππι οἱξ,. [ε4, 

ααπι πππο Ορ Σηηαπὶ ἐπ αἀϊσανίηιιβ, μὰ ὉΓῚ Ῥογο, αὐ θηϊ, 

[οὶ σοπάποοι. [Ι΄6ηΔ ἀθ δὖγρ 7πᾶϊσαπάπια, ααθῃ ορίϊ- 

ταῦ ἴπ ΡαΠπομοθ. απο ομμραβ. ἠπχία [α]πσῦτο δῇ. 

Ορδπησμι δόγοπι οθηῖθο; 4πὶλ Ῥτοσίαϑ, δὲ Ργαβ. Ἐϊυποάξ 

σετο ἔμογιξ, αἱ πρὸ ἤδρῃϊ πθοὸ ρα αϊ8. Βαϊ πὲ οΡ- 

Ιουταίλιθ,, ποῦ ἐσ Ῥχοξιηάο ρεοιῦ ρειηεπΐοπι ἤρίγαγεσιξ 



δ 8. ΤΑΧΗΝΟΥ ὙΓΙΣΒΙΝΩΝ 

ἘΔ, Ομοττ, ὙΙ, [58.] ᾿ ἘΔ. Βα. ΤΥ. (8. 
ἀποπνέοντος; ὅποίο. περί τὲ ᾿Σάρδειρ ἐστὶ καὶ Ἱερὰν πό- 
λιν, ἑτέρωθί τὸ πολλαχόϑιε τῆς γῆς. οὕτως δὲ καὶ ὅστις 
ἔκ τινος ὀχετοῦ τῶν καθαιρόντων ἢ μεγάλην τυνὰ πόλιν 
ἢ πολυάνθρωπον στρατόπεδον ἐπυϑολοῦταν, μοχϑηρὸς ἵπα- 
γῶς ἐστι μοχϑηρὸς δὲ καὶ ὃς ἄν ξξ τιγος σηπεδόνος ἢ 
ζώων, ἢ λαχάνων, ἢ ὀσπρίων; ἤ κόπρου μιαίνηται" καὶ 
μὴν αὶ ὅστις ὁμιχλώδης ἐστὶ διὰ ποταμὸν ἢ λίμνην γει- 

τγιῶσαν, οὔκ ἀγαϑὸς, ὥσπερ γε καὶ. ὅστις ἂν ἐν κοίλῳ 
χωρίῳ πανταχόϑεν ὑψηλοῖς ὄρεσι περιεχόμενος ἠδεμίαν 

πνοὴν δέχηται, πνιγώδης γὰρ ὃδὲ καὶ σηπεδογώδης ἐστὶν 
ἀἄγάλογον τοῖς ἀποκεκλεισμέγοις ἐν οἴκοις τισὶν, ἐν οἷς εὐρὼς 

ὑπὸ σηπεδόνος τε καὶ ἀπνοίας ἀθροίζεται. οἱ μὲν δὴ τοι- 
οὔτοι ἁπάσαις ταῖς ἡλικίαις λυμαίνονταν, ὥσπερ γε καὶ 
ὃ καϑαρὸς ἀκριβῶς ἁπάσαις ταῖς ἡλικίαις ἀγαθός: ἡ δὲ 
κατὰ ϑερμότητα καὶ ψυχρότητα, καὶ προσέτι. ξηρότητα καὶ 

ὑγούτητα διαφορὰ τῶν ἀέρων οὖχ ὁμοίως ἔχεν πρὸς ἅπαντας, 
ἀλλὰ τοῖς μὲν εὐχράτοις σώμασιν ὃ εὔκρατος ἄριστος, 
ὅσα δ᾽ ἂν ὑπό τινος ἐξεχούσης ποιότητος δυναστεύηται; 

αὐτᾶπι, 4141185 οἷγοα ϑαγᾶθθ δὲ Ἡϊδγάροῖσι, ΑἸ τς ἔοτ- 
χαγάγα ἰἈΘρΘΠΠΠΙΘΤῸ ΨΙβέηγ: π60ὺ 4ἡ 6Χχ οἹοδοῖβ, 4888 

φαδουδῖῦ δἰϊηπαπν ΠΣΡΘπι δαΐξ τιατηθσοία τα οχοχοίἑαμα ρα: 

βομξ, νἱῆπμι σοῃίγαχιε: π60 (υἱ δχ δμϊπ1 4} πὶ, ΟἸΘΥ Πα 

φαΐ Ἰδσαχηΐητιπι Ῥαΐγεαϊη6,, πὶ ἤπιο οΟἰπαπί παξαῦ: ᾿π66 

“αἰ ΟΡ Παρημπλ ν 6} Ππιμθη Ὑἱοίητιαι πθΡΠ]οΙα8. οἷ: ἢθο 

41 δατ15. ἀπάταπα τπ ΟΕ 115 ἦπι σανὸ 1000 οἸδτια8. 111Π1ππὲ 

φϑοῖρις Ῥεχηαίαμι; [πβοοανθ οπΐηι ραίγίϑαπα οἷ, ΠιΏ119 

οἱ, ἀ(αἱ ἴῃ ἀοπηῖριβ φαϊραθάαπι 6[Ἑ Σποϊαίηθβ., 1 φαϊθὰ58 

ΟΡ. Ῥυϊοάϊποιῃ οἵ Ῥϑυῆαίῃ5 ἀδἔεοξιεμι Ὁ] αὐϊηλτ5 σου ΠΣ 

Πία5, Ἡα]υϊσειμοα! οὐρὸ ἀξ οι πὶ ῬὉ]ατ 6 αοίαί! οἷ ποκσίαβ, 

Ποαΐ 6 ἀϊνοσίο, ατιὶ ραγιβ ομηηΐπο δἴδ, ἨΠῚ1 ποπ δδίαίῖ 

εἴν 8115, Αἴ σοῦοὸ ἡπᾶθ οχ οαϊοσθ, ὥίσοσθ, βδοοϊίαΐε, 

Μαμηἀϊαΐθ ἀϊν εν αβ δδνὶ5 οομησιξ, ο1 Ργοϊπ δ [6 αᾶ 

Ὅτημ65 Βομλμ68 παρόί. ϑεᾶ σουρουῖθαβ, απδθ ορίϊπιο ἐθπι- 

φϑεαιιθηΐο ἵππέ, ἴδηι ορίπι6 ἐθιηροσζαΐαβ δὲν οἢ [Ὁ]αροΣ- 

τα, 1). ααἰρη8β ΨΕΣῸ δΐαθα ΘΣΌΡΟΣΔ5. 406 ]1:85 ἀοπ:1:- 



ΧΟΙῸΣ 4 

ἘΔ. Οματε, 1. [581 Ἑᾷ. Βαῖ. ΤΥ͂. (38, 559.) 
τούτοις ἄριστος ὃ ἔναντιώτατος τῦ πρατούσῃ, ψυχρὸς μὲν 

τῇ ϑερμῆ, ϑερμὸς δὲ τῇ ψυχρᾷ, καὶ δὴ καὶ τῇ μὲν. ὕγρο-., 
τέρᾳ ξηρὸς, τῇ δὲ αὐχμηροτέφῳ τοῦ προσήκοντος εἴς, 
τοσοῦτον ὑγρότερος, εἶς ὅσον “κείνη τοῦ συμμέτρου ξηρο- 
τέρα. ταυτὶ μὲν ἐν τῷδε τῷ λόγῳ γινώσκειν (220) ἑχανά" 
ὥσπερ δ᾽ ἄν τις ἐπανορϑοίη τὰς ἐς τῶν μοχθηρῶν ὑδάτων 
τε καὶ ἀέρων βλάβας, ἔν ἑτέρῳ βιβλίῳ ῥηθήσεται. γυγὶ 
γὰῤ οἷον σκοπόν τυνα καὶ κανόνα τὴν ἀρίστην κατασχευὴν 

τοῦ σώματος ἐπὶ τοῖς ἀρίστοις διαιτήμασι διενϑ εῦν ἔγνωκα" 

τὰς δὲ τῶν ἡμαρτημένων πατά τι σωμάτων ἅμα καὶ διαυτη- 
μάτων ὑπαλλάξεις ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα γράμμασιν ἁπάσας 
διαιρήσομεν. : 

Κεφ. ιβ. Ἱάλιν οὖν ὃ λόγος ἐπὶ τὸν ἄριστα κα- 
τεσπευασμένον παῖδα ἐπανελϑὼν τὴν ἀπὸ τῆς πρώτης 
ἑβδομάδος ἡλικίαν αὐτοῦ μέχρυ τῆς δευτέρας ἐκδιηγείσϑω, 
κατά τὸ τὴν «ρᾶσυν ὅποία τίς ἐστε καὶ ὧν τινων χρήξεὶ 
διαιτημάτων. ἡἣ μὲν δὴ πρᾶσις, ὡς χᾷν τοῖς περὶ χρά- 
σέων ὑπομνήμασι δέδεικταν, Θερμὴ μέν ἔστιν ὅδμοίως, 

πδῖαῦ,, 115 ὩΠΉΠΊπια5. δὸν 6, ααΐ οἱ “πα! τα γπαχίπιο οἵδ 
βάνοσίαβ, ἔγίσιάπβ οὐπάαθ, οαἰ]άτι5 {υἰρίαθ, Βαϊ ]ουῖ 

Ββοσαβ, βοοιουῖ, απᾶπὶ Ρᾶν 6[ 1, ἰαμΐο παν] ἀ1ον, απο Πο- 

οἰΐϊαβ Ἰρία πιοάτιπι Ἄχοοίπί, Αἴᾳας παθς ᾳυλάσαι Ποὺ Ἰοσο 

ΖαΓ6]1οχιΠς [αἱ οἷ. Οπεπιδαιηοάπηι 6 ]Ὸ ποχᾶβ, «τδθ ἐς 

νιοῇβ αὔγθ δαιίβατιο ὈΥΟνΘΩΣπηΐ, ΘΟΙΎΙΡΑ5., 4110 ψΟΪΕΠΊΠ6 

ἀϊοοῖασ. Ναπο 6111 Ορε πη: ΟΟΥΡΟΙ͂5 Παίμπι ᾿ἤπιὰ 

πα. ορίμμα νἱοία5 Ταϊϊομθ σδὰ. [σοραπι δὸ ΤΟΡΙ] Δ ΠΣ 

απαπᾶδπι ἰγαοίαγο οι ἢ ἰτα]. Οὕαθ ἐπίμι νἹΠοία 1 αἰτατιο, 

οοΥΡους ἰπηΐ, Βογαμι ψαγϊθέαϊεβ οἵἴθηθθ. πὰ οππ) ᾿ἀοηθᾶ, 

ἀρίι5. νἱοΐπβ γσαΐοσθ ἢπ [δα πο Πὰς. ἩΡΥῚ5 ΡΟΥΘ τι σηγασ, 

- ὍὉδῃ. ΧΠ. Οὕάτα τηναθ δα ὁριεῖ Παία5 ᾿ογαηΣ 

χονοτίι, εὖτι5 δϑίαϊβηι ἃ ῬΥυΪπιο [Θρέθμαυο ἀδατθ δα [δουτ- 

ἄσμπι Θσρ ]οθηβ, δὲ Ομ] 5 ἔθη ροΥδιη 6 1 ἢΓ, δὲ αποᾶηδηη 

ῬοΠαϊοὲ υἱοί βεπτβ. ΕΥΡΟ ἐδπιρογαπιθηΐαμη 6.5, οὐ ἀν 

ἩΡτῖβ, ᾳφῃ!οβ ἄς ἐδπιρογαηιθη 8 [ΟΣ Ρ ἤπη115, οντάθπίοῦ οὔεπ- 

ἄϊπααρ, σαπάστη δ δοᾶσπι σγδᾶμ, α0οὸ ῥΥΐα5, δΒιυιπηάθπας 



βο ΣΧ ΠΝΟΣ ΤΓΙΕΙΝΏΩΣΤ 

Ἐδ, ΟΒαττι ΥἹ, [591 πος ΤΕ. Βαῖ. ΤΥ͂. (6592 
[59] ὑγρὰ δὲ οὐχ ὁμοίως, ἄεὶ γὰρ ἀπὸ τῆς πρώτης γενέ- 

« σεως ἅπαν ζῶον ὁσημέραι γίνεταν ξηφότερον, οὐ μὴν 9:ρ- 
εἰότερόν γ6 ἤ ψυχρότερον ὡσαύτως ἐπὶ πάσαις ἡλικίαις, 
ἀλλ ὅσα μὲν ὄριστα κατεσκεύασταν σώματα, παραπλησία 
πως ἥ ϑερμότης ἐπὶ τούτων ἄχρι τῆς ἀκμῆς παραμένει ᾿ 
ὅσα δὲ ὑγρότερα καὶ Ψυχρύτερα τῶν ἀρίστων ἐστὶν; αὐξά- 

ἰφεται τούτων ἢ ϑερμότης. ἀλλ᾽ ὁ. )6 νῦν λόγος οὔχ 
ὑπὲρ ἐκείνων ἐστέν. ὁ δὲ ὄριστα κατεσκευασμένος ἐκεῖνος 
ἄχρι τῆς ΞΡ ΣΤ ΤΑΣ ΠΕ ΕΣ ΤΕ ἡλικίας ἐν τῇ προειρημένη - 
διαίτῃ φυλαττέσϑω,, γυμναζόμενός τὸ μήτε πάνυ πολλὰ 
μήτε “7 μή πὼς αὐτοῦ τὴν αὔξησιν ἐπίσγωμεν; καὶ 

λουόμενος ἐν Θερμοῖς μᾶλλον ἢ ψυχροῖς λουτροῖς, οὔπω 
γὰρ οὐδὲ τούτων ἀλύπως ἀγέχεσϑαι δυγήσεται. -πλαττέσθω 
δὲ καὶ τὴν ψυχὴν ἐν τῷδε τῆς ἡλικίας «αὶ. μάλιστα δὲ ἔϑι- 
σμῶν καὶ σεμνῶν μαϑημάτων, ὅσα “ὅμοτο ψυχὴν ἐργόάζε- 

σϑαν κοσμίαν ἱπανά" πρὸς γὰρ τὰ [ὅλλοντα κατὰ τὴν ἑξῆς 
ἡλικίαν αὐτοῦ περὶ τὸ σῶμα προ ϑήσεσθαν μέγιστον! 
ἑφόδιόν ἔστιν ἡ εὐκοσμία. τὸ καὲ εὐπείϑεια. μετὰ δὲ τὴν 

ΜΕτΟ ΟῚ οοᾶθη. (πδηδοσυϊάοθι ομὴθ δηΐπιαπθ Ὁ 

ἐρίο. Πιαΐϊπι οτῖι βοοῖιβ ἢ 168. δἴβοίξοῦ, ταϊπΐπιθ ἔφπγθις 

ὍΘΣ, οπηηθ5. δοίατεβ. δα 5]: ἀϊτι5. 8τιὲ ΠΕ ΞΗ ενδάϊε. 59 
,αὐοτγαπι ορέϊηιο, [6 Βαροηὗ ΟΟΡΡΟΥΘ, 1ΐ185. ΘΑΙΟΣΥ [8115 απος 

αγαπιοάο δας δά ἰαυηπιαπι 3πογοιειοηίσιην χρδπδί; ἀαοσπνῃ. 
ψογο Βυιηϊᾶα ἔγισιόδαμθ, ἔαρνα ορίδμιαβ ορομάτοιϑ. ΘΟΥρτιθ 

ξαχξ, Βοστιῆλ. οαοῦ δαυφείαῦ, ϑεοᾷ ποῖ οἷ πππο ἄβ μῖ8 

ἥετιαο. Οἷἱ σοῦο ορξῆμηθ οοσιβιξπεσηι σογρὰβ οθερις, 15 

ἃ «παγίαπι ἀβοϊπηιη πδότια δ ἢ 7610. ὑγδαϊΐαγ νἹοΐπϑ 

χαίϊζομοπι ορίουνοι, πο ἀπξθχῃ πηγηοᾶϊοα. δαΐ νἱο]θπΐεν: 

ἴα δχοτοθαὶ, π6 σουροῦίθ 1 θοαὲ ἱπογθηιδηΐαμι: [ανείας: 

δαΐθηι οὐ] Ῥοίϊας, αἀπϑηὴ σϑμάα, αὖ «τι ποηδαπι μαπο 

οἰΐτα πόχϑηὶ Ῥοξεντς Γαθίπορθ, Πα δϑίαίβ διΐπιπν ααο- 

4α6. Τουπιοῖ, ἰᾶψηθ ρο πη πηση Ῥγοθίβ σομίπδεα! Πδιι5. δὲ 

διανίραθ ἀἰοιρηπῖ5, αἀπὰθ δῃΐτπο. τποάρίίαπι ρατίαπε. 

Ὅπίρρο δ δ8,. 486 ἰδαυφῃίθ δϑίαϊθ οἷγτοα φοσρὰβ δ᾽πϑ 

ἽῈΟΪΙΥῚ ὁροσίοθιξ, γηαχίηιο. σοῃηρομάϊο πὸ απίμοξ τηοάδῇϊα, 

εἰ δὰ μοτεπάμιη ζδολΐαθ. ΑΔ [δβουχιᾶο νθτὸ Τορίαπαϊο 



ὩΟΓΟΣ “. : ΓᾺ 

ἘΔ. ΟΒετε. ὙἹ. [9.1 Ἐδ, Βεῖ. ΥΥ. (559) 
δευτέραν. ἑβδομάδα μέχρι τῆς τρίτης εὖ μὲν εἰς τὴν ἄκραν 
εὐεξίαν ἄγειν αὐτὸν ἐθέλοις, ἤτοι στρατιώτην τυγὰ γενγαῖον, 
ἢ παλαιστικὸν, ,. ἢ ὁπωσοῦν ἰσχυρὸν ἀπεργάσασθαι βουλό- 

μενος; ἧττον τῶν τῆς ψυχῆς ἀγαθῶν, ὅσα 7: εἰς ἐπιστήτ 
μὴν τινὰ καὶ σοφίαν ἄγει; προνοήσῃ. τὰ μὲν γὰρ εἷς 
ἦϑος ἐν τῷδε. μάλιστα τῆς ἡλικίας ἀχρυβωθῆναι προσήκει. 
εὖ δὲ τὰ μὲν κατὰ τὸ σῶμα μέχρε τοῦ πραευγϑῆναι τὰ 
μύρια καὶ περυπονῆσαέ τινὰ ἕξιν ὑγιειγὴν καὶ αἰξῆσαι 
προαιροῖο, τὸ δὲ λογικὸν τῆς ψυχῆς τοῦ μειρακίου κοσμῆ- 
σαι σπουδάζοις, οὔ τῆς α αὐτῆς ἐπ ἀμφοῖν διαίτη δεήση. 
φαΐτον καὶ τρίτον ἂν καὶ τέταρτον εἶδος βώυ εὑρεθείη ποτὲ, 
τῶν μὲν ἐπί τινα βάναυσον ἀφιγμένων τέχνην, καὶ ταύτην 
ἤτον γυμνάζουσαν, ἢ ἀγύμγαστον φυλάττουσαν τὸ σῶμα, 
τῶν δὲ ἐπὶ γεωργίας, ἢ ἐμπορίας, ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον. 
ὥστε καὶ χαλεπὸν εἶναν δοκεῖ ἀριϑμῷ τινὸ περιλαβεῖν πά- 

σας τῶν βίων τὰς ἰδέας, τῆς μὲν γὰρ ὑγιειτῆς τέχτης ἐπάγ- 
γελμά ἔστιν ἅπασιν ἀνθρώποις ὑποθήκας διδόγαν πρὸς 

τιδαὰθ δᾶ ΘΣΡΙ Θεὰ ἐργπη, Π (πϊᾶςπι δᾶ σοραΓ Ππγατα 

ΟΟΙΡΟΥΙΒ. μαΡΙ χὰ ργόνομεσα μοηληοπὶι Οαρὶθ, δτιξ τηἹ] ἔθος 

δὰπι ἤγθηππηι, δαΐ ᾿ποίαίογοαν, ἀπξ 1185. ὙἱτΊρτι5 1 Πση οῖῃ 

ἀοἤιπδη8, τπαπς ἄς 115 δηΣΠὶ ἀοεθιο, απᾶ6 δᾶ [οἱ εηξϊαμχ 

Γαρ᾿ο αι δυλαμθ Ῥοχίἑ που, τηλπιυ5 ἸΑΡΟΓΑ 185. .Οπα6. δηΐπὰ 

αα τηονο5 [ρϑοΐαη!, μὰς χηαχίπηθ δϑίαΐϊθ Ῥεσ ΠΟ ΔΡΙοἸ νι αθ 

Ομ νεμΐ, 9111 ΘΟΥΡΟΣῚ5 ΠΙΘΙΉΧα ΤΌΡΟΥΑΥΘ Παοίομ5 σα 8, 

ἄππι [δυτι. φασηᾶαπι Παριξαμι οἵ Σπογοπιθπίμι 115. σοπηρα- 
ΤΟ5, ΔΗ 670 γαϊομαϊοηὶ ρασΐαμλ δ] σοι 8. ΟΥ̓ΠΌΓΟ 

οαρὶβ, πο0} οἱ πξορίατιο βαάθπὶ σἱοίπ8 χαῖΐο εχ πα. 

Οπμαμαπδπι οἰΐατη ἑοχίΐδι απαγίατηατθ ν]ΐαα ΤΟΣ] Ά]απὶ ᾿ἰσεξ 

ἀηνθημ6, 4115 [οσδιάασαμι ΟΠ] 68 ἀτίμιπι ἀρατε5, ὁάαπο 

ὙῈ] εἰ, 46 σουρι5 οχοχοθδξ, ψ681 δ]1οπαπι ΔΡ Ἔχοχοῖο 14 

ἰεποοξ, 1118 δα δρυϊου]έμγαπι, ψΨ61 ῃιογοαΐασαμι, ψΨ6] 416 

αὐἱρρίαμ [β σου μΡτι5; απᾶ6 σοπθτὰ ἴοξ "ΠΠ]6ΣῸ [{πξ 

δ ἀπποῖ]α. οοσίθ υἱάδαΐον ομλλο5 σίας ἔρθοῖεβ οασίο πὸ- 

ΤΉΘ,Ο ΟΟΙΉΡΙοοἱ. Δ αὖϑ αιπᾶθχι, ᾳπὰς [απϊίαΐοσα ἐποπ- 

ἄσπη φχοπέβιαν, ομιηρη8 ὑγοΐεοϊό Βοχαίηλθηβ Ταμτίαε 8 



ὩῚ ΤΑΖΒΚΟΥ ΦΦΙΊΒΙΝΩΝΜ 

᾿ Ε ἃ, ΟΒασε, ΨΊ. [δο.} ἘΔ, Βεῖ, ΤΥ. Ὧ9.) 

ὕγίδιαν; ἤτον γαϑ' ἔσαστον ἰδίας, ἢ κοινῇ σύμπασιν ἄρμοτ- 

᾿τούσας; ἢ τὰς μέν τινας ἰδίας αὐτῶν; τὰς δὲ κουνάς. οὗ 

μὴν ἐγχωρεῖ περὶ πάντων ἅμα διελθεῖν, ἀλλὰ πρῶτο» 

μὲν, ὡς ἄν τις ἐπὶ μήκιστον ἐκτείνων τὴν ζωὴν ὑγιαίνη 

τὰ πάντα' χρὴ δ᾽, οἶμαι, τὸν τοιοῦτον βίον ἁπάσης 

ἀναγκαίας πρόξεως ἀποπεχωρηχέναι; μόνῳ σχολάζοντα τῷ 

σώματι" δεύτερον δὲ μεθ᾽ ὑποϑέσεως ῆ τέχνης; ἢ πράξεως, 

ἢ ἐπιτηδεύματος Ξ ἢ ὑπηρεσίας τινὸς» ἤτοι πολιχυκῆς, ἢ 

ἐδιωτικῆς, ἢ ὁλώς ἀναγκαίας ἀσχολί ἑὰς. οὔ δὴ γὰρ ἄλλως ἂν 

εἴη σαφὴς ὃ λόγος, οὔτ᾽ εὐμνημόνευτος, οὔτε μεϑόδῳ πε-- 

φαινόμενοξ᾽ ἡμῖν. γίψοιτο χωρὶς τῆς εἰρημένης ἄρτι τάξεως. 

ἐπὶ δὲ τὴν πρώτην. ἀνένϑωμεν ὑπόϑεσιν, . ἐπιδείξωμέν τέ, 

ὅπως ἄν τις ἀρίστης τυχὼν χατασκευῆς σώματος » ἀποχωρή- 

σας ἁπάντων τῶν κατὰ τὸν βίον εἰς τὸ πκουνὸν συντελοῦύν-- 

των, ξαυτῷ μόνῳ ζήσειε, μήτε νοσήσας μηδέποτε, καϑό- 

σὸν οἷόν τε, μήτε ἀποθανὼν ἔμπροσϑεν τοῦ μηπίστου χρό- 

ἐπομᾶδθ ἀοοππιοπία ρο]]Π]οεδίασ, δαΐξ ΠησαΊοχτιπι Ῥγορσῖα, 

δαὶ ΟἸαΑ ΤΙ } ΘΟΠΊΤΟτΙ 8, δαΐ Ππᾶθο ἀπΙάθπι ΡΥΌρΡΤΙα, 1118 

ψεΥο οοπιπμηῖα. Ῥαγππίαγηθη ἤπουὶ πθααϊξ, αὐ ἀθ οἰ 

Ῥὰ5 Ππιαῖ αἰ διαΐτιν, [δ ῥτίπιο Ἰοοο, “φαθπιαάπιοάιπι 4815, 

δὰ Ἰομριπηντι Ῥτοϊαΐα νἱδα, δία τ ἐν νδ]οίπαϊπθ Ρ6.- 

Ῥϑΐαο αἰαίαν. (ϑαπθ πᾶποὸ υἱέαπι Ὁ οὨϊΐ εχ πεοοίϊλυῖο 

ποροίίο ΠΡογαη οἱ ορογίθξ, δὸ [ο]Ϊ ΘΟΙΡΟΥ νδοαγθ.) 

Θεομσμπάο Ἰοοο, αὖ ἂς 115, ἄπ86 οὰπι ἃτίθ δήαμα, δαΐξ 

ΟΡδσθ, δυξ νἱΐαθ ἱππτίπξο,, ἀπξ τατον ]ο Ῥυϊναῖο ῬΏΡ11:- 

ον, ἐπ [ππῖπια, α4066 οὰπὶ Ῥγθιβθπίθ ὉΠαπο περοῦο 

οομἠαποίαο, Γαπί. 815. πθᾳπθ βονὶ Ροΐθδ, αἱ δ᾽ ομλαῖρτι8 

ἀϊεγαίαν. Νεϑααδ δηΐηι ἰδίου δαΐ αἸΠπποϊάπιδ, Ὅτε ταθταο- 

γαῖΐιι Δ01115,. δυξ σαγία ταοίμοάο ἐγαιίι5. ἴθγπιο. ποθι νἱ- 

ἀδαίΐαγ, πῖῇ μαπο οτἀϊποπι (δαπαίαν. 5688 «δα 14, αποᾶ 

Ῥυΐμιο. ἴοοο Ῥγοροβέαμι εἴ, τνθσέθπδππ, ἀοσεπάπτηααθ, 

αὐδηιαδιηοᾶαμ, απ ΟΡΠ Ια ΠΣ ΘΟΥΡΟΣῚΒ μαριέαπι οἱ παοίαϑ8, 

45 οπυμῖθι5, ᾳφααα δᾶ ριθ]ΐοπην 1π νἱΐα Γρθοίαπε, Γθοθᾶθηδ, 

ἃς. Β5Ὶ1 [ΟἿ᾽ νίνϑηβ, πὸ πῆοχρο ἀπο, 4αοδά βοεὶ ροΐείξ, ἀπ- 

«ιατα, ἐρα ον, πθὸ ααΐς Ἰομρι Πιηϑτιαι νἱΐαθ ἔθπιριι8 ταοχῖθ οὐ 
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Ἐᾶ, Οματε, ΨΊ, [δ9,.6ο.} κ΄ ΒΔ, ΒΞ ΤΥ, (056. 
᾿ - Ὡς ᾿», ᾿ Η͂ - 

σου τῆς ζωῆς. ἄφθαρτον μὲν γὰρ ποιῆσαν τὸ γενγητὸν 
“-’ Ε}} «“ - ΄-“ - 

οὖχ οἷόν τε, παν οτυ μάλιστα τῶν πκαϑ' ἡμᾶς νῦν τις ἀνὴρ 
Ξ ΄ ΡΞ , - - 
φιλόσοφος ἐπειρᾶτο δευκνύναι τοῦτο διὰ τοῦ ϑαυμασίου 

’, ΄ “τ ΄΄ - 

τούτου συγγράμματος, ἐν ᾧ διδάσχεν τὴν ὁδὸν τῆς ἀϑα- 
-͵ ΄ 2: - 

ψασίας. ἐπὶ πλεῖστον δὲ χρόνον προσήκεν ἐγχωρεῖν ποιῆσαν 
- ᾽ὔ 4’ ΄ 

τὸ σῶμα, καὶ μάλιστα τοῦ κάλλιστα πεφυκότος. [60] ἔνια 
ι «“ 3᾽ ΕΣ - ΞΦΩΝΣ - ε 

γὰρ οὕτως εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς κατεσκεύασται καπῶς, ὡς μηδ᾽ 
ΕῚ ΠΑ͂Σ ἐν ΕΣ ἣν ΄ 9. δύ ΕῚ ΘΙΣΑ, Ἴ ἿΣ 

εἰς ξξηκοστὸν ἔτος ἀφικέσθαι δύνασθαι, κἀν αὐτὸν αὐτοῖς 
᾿ ͵ ΕΟ , 55 25. 35: αι Ὁ ἘΣ ον ε ἐπιστήσης τὸν ᾿“σχληπιόν, ἀλλ οὔ νῦν περὶ ἐκείνων ὅ 

., 

λόγος. ἐπὶ δὲ τὸν κατεσκευασμένον ἄριστα πάλιν ἐπαγνεῖ.- 
᾿ ᾽ ͵ τ ᾿ - ΄ ᾽ ΄ 

ϑόντες ἀναμνήσωμεν ὧν ἐν ἀῤχαῖς ἀπεδείξαμεν, ὡς ἐσϑίειν 
μὲν καὶ πίνειν ἀναγκαῖον ἡμῖν, ἐπειδὴ διαπαντὸς ἀποῤῥεῖ 

- Ἄ - 

τὸ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἐπεὶ δὲ ἐσϑίομέν τε καὶ πίνομεν, 
ν- ἜΣΟΣ - - ς 

ἀναγκαῖον αὐϑίς ἔστιν. τῆς τῶν περιττωμάτων προγοεῖσϑαν 
" ΄ γ, ο " - 

κεγάσεως. ἐπεὶ δὲ τούτων ἐστὶν εἴδη πολλὰ, τὰ μὲν τῆς 

ιν τῇ γαστρὶ πεπτομένης τροφῆς, τὰ δὲ τῆς ἐν ἥπατε καὶ 
ΒΕ. ν " . κ᾿ - » .-“ ΄ ’ 

ἀρτηρίαις καὶ φλεψὶ, τὰ δὲ τῆς καϑ' ἕκαστον μόριόν ἐστο 

ουροΐαγν. Ιπππιουΐαϊο παπιάθθ ἤουὶ, «ποῦ ρσοηϊξαπι οἷ, 
Ῥίαπα πομ ροΐεί!, ἰαπιθίῃ ΠΟΙ ἑοπροσῖβ ῬΒΣΟΙΌρ]ις 

αὐἱάαπι 1π ΘΡΥΘΡΙΟ [ΓΟ]Π1οΘὲ οροῖθ 1110, 1 ἀπὸ 1ἱπμπηογία-- 

1 415 νἱίατη ἀοοοῖ, 14 οἤοσπάεγς ἢὲ ἀρρυοαθ. ὕὍἐ νογοὸ 

ΘΟΙΡ5 ἀπ Ρ] αν πηαηι ρογάπγος ἐοιηρι8, 14 ψοσο ἤουὶ ῬοΠα 

φχοΐξοίο σομνθηῖδ, Ῥυαθί Ὁ Εϊπι 6] 0.5), 401 ορέπια ΠῚ παΐαχα, 

Θιπὲ οπΐπὶ ἋΣ ΔΡ Ἰρίο ογΐῃ δἄθο ἱππρσοῦροτο ΟΟΓΡΟΥῚ5 

ἤμι Παία, πὲ, πα ἢ Λείοαϊαρίαμα ααϊάθηι Τρίπηι 115. Ῥσαε- 

ξεροτῖβ, ψ6] [Ἐχαροῆηταηι δπαηι νἹάδαμξ. Θεά πομ εξ 

χη ἂς 115 Ἰοεβ. Οὗπᾶτς αᾷ 1{Πππὶ ΒΟΠΊΙΠ6 πὶ Ῥοΐϊι5, 

αἱ ορξϊπηο ἐς μαρία, γονοσῇ γϑρθίδτηιιβ 68, 4086 Ἰηΐοι 

1πῖΠα ἀαπιομ!γαν!ηλ5, Πθρ6. αιοα οοπιοίϊε ΙΒ οσθατθ 

πΟΡὶ5 προς οἵ, φῥχορίεσοα ἐμιοά 6 οόυροσα ποίἶτο αἱϊ- 
φᾳιϊᾶ [οαρον ἀςβαϊε:; ἀπὰπα ὑοσο οἀςθηῃάϊμ, πο 15. 10 6}- 

ἀππηπα ἢέ, περοῖϊδ σαν 5. ες Θχοσθπιθηξοσαμι ἜΧΟΟΓΠΘΠ- 

ἄοταπι σαγδη γαϊϊοποπιαὰς ΠαΡροΣ. ΠΟΥΠΠῚ ψοτῸ «(τ 

σανῖαθ ἤΠπξ ροοῖοβ, δἃ]ϊαθ δοσπ, ἅπαθ 1) ψεπίσ οα]ο. Ροσ- 

Βοϊαμπέαγσ, 841146. δοσιμι, ἥπα6 ἱπ' ἸΘοίμοσθ, δσΐευθ εξ 

νεμβ, αἰΐαθς μι. αυοὰ μὲ βηροϊα τπραρχα αἰενιθυΣίασ 
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Ἐὰ, ΟΒεστ, ΥΊ. ἸΡΡῚ ἙΛ. εἴ, ΤΥ. (599 

περιττώματα, χρὴ δήπον ᾿ καὶ τὴν χένωσυν αὕτων ἰδίαν 
εἶναν χκαϑ' ἕκαστον, ὥσπερ γε καὶ ἢ φύσις αὐτὴ φαΐνε- 
Σ “5 7ὔ - γεν: 
τὸν τοῦτ᾽ ἐξ ἀργῆς ἐργασαμένη. παρεσκεύασε γὰρ τοῖς ζώοις 

ὄργανα πολλὰ,. τὰ μὲν ἐχκαϑαίροντά τὲ χαὶ διώκρίνοντα 
Η " ͵ ι ᾿ ͵, ῃ . 59 ᾽ν 

ταυτὶ τὰ περιττώματα; τὰ δὲ παράγοντα, τὸ δὲ ἀϑροξ- 
ζοντα; τὰ δὲ ἐκκρίνοντα. χαὶ λέλεχτάι μὲν ὑπὲρ ἅπάντων 
ἐπὶ πλέον ἔν τε τοὸϊς. τῶν φυσυζῶν δυνάμεων ὑπομνήμασι 
κἂν τοῖς περὶ. χρείας μορίων" ἐν δὲ τῷ παρόντι ἔσται καὴ 
ταῦϑ' ἡμῖν ὑπόϑεσις ' τῶν λόγων. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον πε- 
ρίττωμα διακρίνεταί τε καὶ προπέμπεται χατὰ βραχὺ διὰ 
πάντων τῶν ἐντέρων ὄἄχοι τῆς κατὰ τὸ καλούμενον ἀπευ- 
ϑυσμένον ἀξιολόγου κοιλότητος, ἧς κατὰ τὸ πέρας ἐπί- 
φπξιντοι μύες, εἴργοντές τε καὶ κατέχοντες ἔγδον αὐτὸ, καὶ 

͵ 2 ΄,ὔ 3 ν᾽ Ξ 5" 2. ς -" 3 ν 
κωλύοντες ἀκαίρως ἐκρεῖν' ἐπειδὰν δ᾽ ἱκανῶς ἀϑροισϑὲν 

5 -" - ΄ Ὡ ΄ 
ἀνιαρὸν ἡ τῷ ζώῳ » τηνικαῦτα παρίασιν ἔξω φέρε σϑαι, συν- 

τελούντων πρὸς τὸ τάχος τῆς ἀφόδου τῶν ζατ' ἐπιγάστριον 
μυῶν ἅμα τῷ διαφράγμάτι. τὸ δ᾽ ἐν ἥπατι περίττωμα, τὰ 

ΑἸ ΘΠ, ἴδηθ οὐὔπβατιθ Πίδυ 68 σδοιαίϊοπθα οροτίοξ, 

Ποῖ 1ἃ ἀρίαπι Δ} 1πῖ1ο 1 ΒΊΓαϊΠς παίατα νἱάθαισ, αυ89 

ἀμ Πτυνηθιία δηϊη ΠΡ τι8 σομπξα]1, 4114, αἀπαᾶ6. Θχογθιαθηΐα 

ἀρία Ἔχρυγροπξ δὸ ἰβραυθηΐ, 4114, ἀπὲ ἀθάποαηξ, 4118, 

486 ἴχι πθππὶ οΟ]]Πρατΐ, 4116, ατᾶθ δχοόσπιαπέ, ἀ6 ααλθιιϑ 

οὔιμίρα5 ἰχαοίαίϊπιπι ΠῸΡ15 ἰαἤτπ5 οἷ ἴῃ 118. σομη πη ηΐαΙ118, 

405 48 πιδίθσα!ρα5 Του] δα 5, δὲ ατοὸ5 ἀθ ρδυεπμι, δη1- 

Ση8115. τίη 1ηΓΟΣΙρἤπηα8. Ναπο Βγροίμοίεδοβ ἴοοο μαβθα 

Ῥτδθίπχεπιᾶα [πηξ δά θὰ, ὅτῃᾶθ ραγϑῃιαβ, Ῥχίμητιτα τις 

ἅπθ ΘΧου θη οἱ ἃ ἴποθυο ἰδραταίων., δὲ ραιίαΐϊίπι 1π1- 

ῬΕΙΠΓαΣ Ρ6Ρ οὐηπῖα. ἱπίοηπα πβαὰθ δᾶ [Δ{15 οαραχ ἔραιμπι, 

ᾳποᾶ 1 60. 1πἰοῆίηο νἱπίαν, φαοὰᾶ γϑοΐπηι Δρρϑι)απί; δᾶ 

οα)α5. οχιξαπι πχα οι ατίάαην ἰαπε ΙἿὨΓοΣ 1, αἂΐ ἰρίππι 

«ςοἔγοεαμξ, πίπδαμθ ἀςιϊπεϑηξ, δὸ ἐπέθηιρεῖινο οἴιογα 

νϑέθαξ, πηπὶ γοῦοὸ δρπμᾶθ οομροίτ) ἦαγα δτανθ δηλ] 

Σαονιῖ, ἔπμι ἔογαβ δοὶ ἤμπυηΐ, δὰ οδβου ἔθη χη ΠΟ 18 

οἰΐαπὶ ΔΡΦΟΙΏ1 18. τον [Ο}}15. ἀπ οἵπὶ ἀἰαρῃταριπαὶθ αἄ]π- 

ναυξρη8. ἰΘΟΙΠΟΣῚ8 Θσοσοιιθηξουπια αἰϊπα δἰ, ἀπα]6 ααοᾷ 
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ἘΔ. Οματε. ΥἹ. [6011 “Ὁ ες ἐν Βᾷ. Βαῖ τν, (559. 
μὲν οἷόν περ τὸ καλούμενον ὄνϑοορ᾽ ἔν. τοῖς οἴνοις ἐστὶ, 
τὸ δ᾽ οἷόν περ, ἢ τρύξ. ἕλκεται δὲ τὸ μὲν ἕτερον ὑπὸ τῆς 
ὑποκειμένης τῷ σπλάγχνῳ κύστεως, τὸ. δ᾽ ἕτερον ὑπὸ τοῦ 
σπληνός " ἀϑροισϑέντα δὲ ἐν τούτόις: ἐκκρίνεται, τὸ μὲν 
εἰς τὴν ἀρχὴν. τῶν λεπτῶν ἐντέρων,, τὸ δ᾽ εἷς αὐτὴν τὴν 
γαστέρα », καὺ ἀπὸ. τούτων. ἤδη διὰ πάντων τῶν ἐντέῤων 
ἅμα τῷ “ξηροτέρῳ «περιττώματι τῆς τρύφῆς. διεξέρχεται. τὸ 
δὲ ἐν φλεψὶ καὶ ἀντηρίαις' περίττωμα τοιοῦτόν ἔστιν; οἷον 
ὀῤῥὸς ἐν τῷ πηγνυμένῳ γάλακτι, καϑήραντες δὲ χαὶ᾿ τοῦτο 
οἵ γεφροὶ τῇ κύστει παραπέμπουσιν" . ἡ δ᾽. ἀϑροίζει: τρύ: 
πον ὁμοιότατον τῷ πρόσϑεν εἰρημένῳ, πεοὺ τοῦ ξηροῦ σιξτ 
φιττώματος" ἐπίκειταν γάρ τις καὶ τῇδε κατὰ τὸν «ἔκοουν 
ἐπικάοσιος μῦς». κλείων οὕτως. ἀκριβῶς, τὸ. στόμιον; ὡς μὴς- 
δὲν ἔξω παραῤῥεῖν. ἐπειδὰν δὴ καὶ τοῦϑ᾽ ἱκανῶς ἤδη γινό- 
μενον ἀνιᾷ τὸ ζῶον, ἀφίσταται μὲν ὁ κκὖς τῆς «φρουρᾶς, 

ἀνιείς τε καὶ χαλῶν. ξαυτὸν, ἐκκρίνεν δὲ τὸ περιττὸν. ἅπαν "ἢ 

χύστις, ἐπιβοηϑούντων αὖ καὶ τὴδὲ πρὸς τὸ τάχος «τῆς τῶν 

Ἑηρῶν περιττωμάτων ἐξόδου μυῶν τῶν κατὰ τὸ ἐπιγάστριον. 

ἤογθηι ἴῃ Ὑ110. ΔρΡροΙαπξ, πᾶ, 4π8]6 απο ἔαου το αν: 

Αἰαμίξας. αἰΐογυπι αὶ Ὑ ΘΠ 1α, αἴαθ. 7θο, πον. ΓΕ ) οἰ ταν", 

αἰΐεχιιχ ἃ ἴ6η6. [πὶ ιῖϑ᾽ οοἸ]οφία. αχοου πα Πΐἴαγ, Δ] ΓοΥ τα πὶ 

ἀπ φυΐογθμν ἔθητιῖβ ᾿πίο ΠΙΠ1 Ῥαυβθια,. αἰξθύπι 1π: νϑηίτ ον 

Ἰατι: Ὁ μίβδαμθ δ). ΡῈῚ Ὁπημα ἀπίεῆηια, πάις, οππὶ 

Πεοϊοτῖ αἰϊπιθπξ οσχοσοηθηΐο Ρογπῖραμέ. , Οποά δαΐθη 1 

οηῖβ δὲ δυΐευ!5. ἘΧουθιαθαΐα μι. σου αἴ 7’, 6] αδτηοα!τ. Ρ]αμ 6 

ΕΠ, 4π416. 1πι Ἰαοία οοποχεῖο [θυι, ᾿ΗΟΟ Τθ 65 ἃ [δή δαΐης 

Γορογποηΐοβ δα νοβοαπι ἐγδηη πηΐ.  Ἐὰ Ῥοσσο 1 ςο]- 

Ἡρῖϊ, Γεχναΐατιο, δα δυπάριι ἔθσμιθ. πιοάτιπι, αιιοπι ἄθ ἤσοο 

᾿ΘΧοσθηθηΐο [πργα. Ὑ ΘΕ] 11.115. Οαὔΐρρβ. δαμαίοιταν πϊο. απο-- 

απ αα εχϊζαπι ἱρίαπι τααοα]τιβ απ! ἀαλα ἐγαινοΥ Πι5.. - 6τΣ 

οἰσαϊαμ νοῆσαθ 1α δα ππρθπι ΘΟΠΙΡΥ πη, τιξ. 1π|ὰ68.» Ὡ181] 

εἴδιαίι, Ροῆαπαπι νοτο. Βυ7α5. αυοαιις οΟΠ]οοἔα, 7απι, οορτᾶ 

δυΐπηαῖ πτσοῖ, 1Π|0ο0 [6 τοι ξέθμ5 Ἰαχαπϑαια ἤαίοπο ὁεαϊξ, 

Ὑεῆοα σεσο. ΟἸηπ6. ΘΧΟΥ θη ο πα Ἔχοθγηΐξ, σα 5. μϊσ απο- 

αὰς, τιξ δᾶ οοΙοχίξαίοπι. οχὶξ8. Πποσοχαπὶ ΘΧΟΓΘΠΙ ΘΠ ΟΥΊΙΠ, 

Δα  ΠαμΕΡυις πππίοα 8. 115, «πῖ. ἦπ, αράοτηῖπο ἴππὲ δῆ: 

ΘΑΤΕΝτΙ5. ΤΟΝ. ὙΣ» Ε 



680 Ξ ΤΑΔΗΝΟΥ͂. ὙΣΙΣΙΝΩΝ 

ἘΔ. Ομᾶῆτε. ΨΊ. [δ6, 6.1. Ἐὰ, Ἐα. ΄τ. (559. 580.) 
τὸ- δ΄. ὑπόλοῖπον γένος. τῶν' περιττωμάτων γίνεται μὲν ἐν 
ἑκάστῳ: μορίῳ τοῦ τρέφοντος, αὐτὰ χυμοῦ, τὸ μὲν οἷον. 
ἡμίπέπτόν τι λείψανον, ἀδυνατῆσαν ἐξομοιωθῆναν τῷ; τρὲξ 
φομέγῳ, τὸ δ᾽, ὅπερ' ἦν ἔμπροσθεν ἀνωδόσεως ὁ ὄχημα ; πλῆ- 
ρῶσαν τὴν χρείαν, ὑγρὸν καὶ λεπτὸν ὃν, οἷόν. πξρ τὸ 
(259) προειρημένον ὀῤῥῶδες, ἐκ τῶν ἀγγείων. εἰς τὴν εὐστὶν 
περιῤῥεῖ. τούτῳ. τῷ περιττώματι πόρος μὲν οὐδείς ἐστὸν 
ἀποτεταγμένος ὑπὸ τῆς ᾿φύσεως; ι: ἐκκρίνεται δὲ διά τὲ τῶν 
μαλακῶν σωμάτων φερόμενον, εἰπόντων αὑτοῦ τῇ ̓ δύμῃ; 
[61] καὶ μάλισθ᾽ ὅταν ὑπὸ πνεύματος ἀϑφοωτέρου δρμήσανς 

τος ὠϑῆται; καὶ μέντοι͵ χαὺ διὰ τῶν. μῥιβῶν ἁπάντων 
στόρων, ὧν ἔστι πλῆρες ὅλον τὲ τὸ δῶμά καὶ σύμπαν τὸ 
δέρμα. λέλεκταν δ᾽ ὑπὲρ τῆς γενέσεως αὐτῶν ἐν τοῖς περὶ 
κράσεων, τὸ μὲν δὴ “λεπτότατον περίττωμα ὅφδίως ἐκχρῖξ 
γεέταῦς "πρός τε τῆς ἐμφύτου ϑέερμότητος εἷς ἰδέων “ἀεμοῦ . 

λυόμενον, ὑπό τ βιαίας κινήσεως: ἀϑρόως ἐκρηγνύμενον, 
ὀγομόβετί δὲ τὸ μὲν οὕτως. ἐκερυθὲν ἰδρώφ' τὸ δὲ ἕτερον; 

ΕΣ ὁποτεμηδη οξαδῆ δοπίιδ 1ἢ βηρα!ς αἰ Δ βια ἰ5 τάς 
ολεὰτ' ρατΈρτιδ. δὲς ἱρίο ππᾶδ δἱαηίαι [σέο : Αἴ αὐ επὲ 

ὁδὶ “Γεἰηϊοοοίαθ᾽ απααρίαχι το απΐδς," ἀδιαϑ᾽ Αἰ 1] πίς 

ἐγίοιᾶαο, ρασεϊ πϑαπίδσαπε: ἀΠπᾶ, ἀπο ῬΥΪὰβ᾽ ἐταῃ Γπ  ΠΘπιαΣ 

ΔἸ πη θ , ζαϊ: νιον, θυ Τατισξαηι ΟΠ οἱ ο΄, Βαπη δα 

Ἰοππθήαα [ἀρογαιε : 5 απα6. πὐποίτη [ϑξοία πη {Ππ4᾿ 74π| 

αἰοίαχα, ἀυοᾶ εχ. ναΠβ. ἴπ νοπυύαηη, ἀδῆπϊε,, Ηπῖο οχορόξ 

ταθήΐο Μ118 σοσίη8. αὶ παΐαχα ῬυΘδΙΟ  ρΌδ τπδαῖπβ. 6 

ἘΧΡ ΠΣ ων ἕαππ θη ΡαΥ χα δοΐαμα ΡΟΣ Ἴρία ΠΟΙ ΟΤα δοΣροταᾶ; 

4ὰς ἢπθητ5 670.5. νἹο]θηαθ οοθδαπέ, ΡΟΝ Πα ἀατίπΣ 

α [ρὶγῖξα πηδῆογο ἱπιρεία ἰσυποπίθ ἸπΠρΘ]ΠΣτα σ᾽; ρατεπὶ 
εἴδμχ ΡῈ δσίριιοβ ὉΠ1Π65 ΘΟΥΡΌΓΘΑΘ Π10115 πιραΐαδ; πο": 

Τὰ: ΠΟ γησᾶο ὙΘΠαπαπι σορ8 ππϊνογίαμι; [6 δ, δ ηΐ 
Ἰοΐα: ομτῖ5, ῬΊ6πα οἵδ. -Ὀϊσέαχα δαξοπι ΟΡ15. ἄθ σοι υδέ το ὰ 
ΜοΡατν 6[ἢ τα ἬΡυῖβ, αποβ ἄς ἐοπηροραυηδη18 δἀϊ τη ι5, Εγθὸ 
ἐϑπυαίπγατιπι Ητι]α5΄ ΒΕ πους Θχοσθημθηΐαμι 60 116 [Δ16 6]101Ξ 
ἕωχ, “ῬαΥ αν ἴα. ἤῤθοῖοῖι Β6]1{|5. ἀθ΄ 1πΠίο΄. ὁ ]όχα Το πηι, 

Ῥαγεῖμη. υἱοϊεηΐο - ποῖα ὀομ ΘΓ ΪΏ2, ἐραπηροπβ, Ὁ Αρρϑ]δηξ 

ψετο, ἀποᾶ ἴἰὰ ἀχοεχηϊίας, ᾿[αάοζοπι. ΑἸξδραὰ ναὸ, 



ΟΙΌΣ 4 τ δ 
.-ἘΔ. Ὅμέτι. ὙἹ. [61]. ὁ. ες ΓΕ, Βα αν. δ.) 
οὐδὲν ἔχον. ὕνόμα; ὅτι οὐδὲ, γινώσπεταν τοῖς πολλοῖξ, ἅτε 
τὴν ὄψιν ἐκφεῖγον ὑπὸ λεπτότητος, ἄδηλος αἰσϑήσει διως 
πϑοὴ “κέχληταν πρὸς αὐτῶν τῶν φωράσάντων αὐτὸ τῷ λο- 
γισμῷ, κατὰ τήνδε τὴν ἄδηλον αἰσϑήσει διαπνοὴν ἐκπρίνες- 
ταί τὸ καὶ τοῦ παχὑτέρου περιττώματος; ἐσχυροτέρας δὲ δεῖ 

τῷδε καὶ τῆς ἀγούσῆς ϑερμότητος,. ζαὶ τῆς ὠϑούσης δύμῆς, 
ἢ, κίνδυνος αὐτῷ στῆναν Ζατά γε τὸ δέρμα, πρὶν ξξαφιζέ- 
σθὰν πρὸξ τὸ πέρας, ἔξ τούτου τοῦ ᾿ περιττώματος 7 τὲ 
Ζω τριχῶν ἐδείζγυτὸ γένεσις, οὐχ ἤλίστα δὲ καὶ ὃ περὶ τοῖς 

: δέῤμασιν ἀϑροιξύμδνος ὃ ἁπάσυ ῥύπος, εἴρηταί μὸι σχεδὺν' τὰ 
ἀναγκαῖα ἅπαντά τοῦ λόγου κεφάλαια" τῆς τῶν περιττωμά: 
τῶν γενέσεώς τὲ ὅμα αὶ βενώσεως, ἀποδεδξιγμένα μὲν. ἐν 
ἑτέραις πραγμωτείαιξ, ὧν δλίγον ἔμπροσθεν ἐμγημότξυσα, 
μελλήσυντα δ᾽ ὑπόθεσις ἀναγκαΐα χεγήσεσθαν τοῖς νῦν ἔνε: 

στηκόσὲ λόγοις. ἐπειδὴ γὰρ ἐξχκενυῦσθαι χρὴ ταῦτα, μυχϑὴξ 

μὰ ταῖς ποιότησον ὑπάῤχοντα, κἂν "δσκληπιάδὴς μὴ βούχης 
᾽χαν, χρὴ πρῶτον. μὲν ἔπίστασθαν τὰς αἰτίας αὐτῶν τῆς ἐπί 

σχέσεως; ἐφεξῆς δὲ πειρᾶβϑον μήτε πέριπίπεειν αὐταῖς, εἰ 

ΒῺΣ ἀαΠ]Πα πὶ ποπιθὴ Εἶτ, ἀισά νἱδοδοὲ πδὸ ναϊρὸ εἰ δὸξ 

ϑῃϊ απ, ἀΐ αποά οοαρεοϊηπα ῬΥδϑ ἐθητξαίθ᾽ ΘΠ ΡΙΑῈ ," (αϊ 

ἴὰ ταϊομθ ὁου οπιρ ΙΔ ΠΠαηΐ, 115. ῬοΥ ρΊσαο ΓΘ ἢ πα Ἰατδ δ 

γοφάίαι:: ἼΩΝ μαδ᾽ ἐπίεμΠΡΙ ῬεΡ ΙΓ ΠΌΠ 6 δἰματὰ ὈΣᾺΠΙδ 16 

ΕΧΟΡοΙ Θαἷ ὩΟΙ1}11 ΘΧΟΘΧΉ τυ, Ἡπΐς ἀαΐαπι δὲ Οὐ 6 }16 5 

χβξηοτα ἀφάποοηίο ὀά]ογα, εἰ ἱπηρϑει ἀπ ρ}]θητξ “ὙπδἼογ 

ὁρὺβ οὔ, ᾿φαπηὶ οι ρϑυϊδιϊτα δὲ; π᾿ δηϊὸ ΤΠ ΠΟΥ Ὶξ 

Ππηθδι ὀοπῇ[αῦ ;" ἰαϊιθὴι δᾶ σαΐμη. ΑΡ πδδ᾽ ΧΟ δ ὁ Π10 

ΠῚ ῥ1115 Ὀχρί πη Εἴ16 οἰοηϊαμι ΠΟ 15. οἱἕ; “ται νεῖ 

Δ15) “«τὰθ οἶγσσα σπλυ αχὰ  Θα ΤΩ ᾿ξειβδξ ἀσδέναι αν : [ὅγὰϊ: 

Νὰ5. Αο ἀϊοία Τογι᾽ ὩΡ18 ἀμέψενία [απὲ ταΐὲ δομδια!0: 

Μ15, ἴὰπὶ εἰϊδπι" ἜΧΡΌΙ ΒΟ ᾿ἐχον δ τ Θ ἕο  ἢι πδόδι νά 

δαριτὰ; ὅπ86΄ 1 ΠΕΣ ἰ 0 Π}15 ὀρελρὶιδ," “ἀαοτίϊηι, Ῥεοχίηϊα 

ἸΩ δμὐ δΥῚ μὴ 15, {πὸγε ἀοηϊοηῆξνεια; πρόδιοῖες ὀρρουγεὐϊὰξ 

ἴῺΠΕ 115, 4μᾶς ἡϊησ Ὑπό παν. ΟΝ ΔΔΣ διότ] αὐ το δ 

Ἠδεφ᾽ ὁρογίέι, ᾿μἱροίε: αἰαδ ποιὰ ἀδξΗταίς Βλζν" ᾿Ἰαή ἢ 

ΑΓΟΙορ 65. ἐδ δηῖδε, ἐδδνητε αν: ΟΥ ρα ὙΠ τὴ ΟΜ; 

«8. πιασχίηγς ᾿ σαι 8᾽ ἐπονέβταν; οἱ ἃ Τάϊϊοη ἐπὶ 1πῖγ δ, ἰα ἀπ 

ἘΞ ἃ 



.88. ΣΑΔΉΝΟΤ' ἉΤΤΕΙΝΩΝ. 

ἘΠ4. Οματε, ΨΙ. [6χ1,1 ἘΔ. Βεῖ, Κ΄. (530.) 

δὲ καὶ πέριπέσοιμέν. ποτε, διὰ ταχέων ἐπανορϑοῦσϑαι τὸ 
σφάλμα πειρᾶσϑαι. τὸ μὲν δὴ μὴ περιπίπτειν. ἐξ τοῦ γι- 

γώσκειγ», πότερον αὐτάρκως ἀποκρίνεται, ἤ μή; περιγίνεται" 

τὸ δ᾽ ἐπανορθοῦσθαι μεθόδου τινὸς ἑτέρᾳ. προσδεῖται, 
“Κεφ. 7. ““εγέσϑω δὴ πρῶτον μὲν, ὑφ᾽ ὧν ἔσχετο 

τῶν εἰρημένων ἔκκρίσεων ἑκάστη" ἐΈΟΙ δὲ, ὅπως ἄν τιβ 
ἐπεσχημένην αὐτὴν προτρέψαι, ἡ μὲν δὴ τῶν περὶ τὴν 
γαστέρα περιττωμάτων ἐπίσχεσιρ ἤτοι. διὰ τὰ λαμβανέμενῳ 
σιτία τε καὶ ποτὰ γίγνοιτ᾽ ἂν, ἢ διὰ τὴν γαστέρα. μετὰ 
τῶν ἐντέρων" διὰ μὲν τὰ σιτία καὶ ποτὰ, παρά. 18. τὴν 
ποιότητα καὶ ποσότητα τῶν ληφϑέντων, ἔτυ τε πρὸς τούτοις 
τάξιν τε ποὶ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως" παρὰ. μὲν τὴν ποιύ- 
τήτα, στρυφνῶν, ἢ αὐστηρῶν, ἢ ξηρῶν ταῖς συστάσεσιν. 

ὑπαρχόντων" παρὰ δὲ τὴν ποσότητα, τοῦ προσήκοντος πλειό- 
γων ἢ ἐλαττόνων" παρὰ δὲ τὴν τάξιν, εὖ τὰ μὲν ξηρὰ καὶ στύ- 
φοντὰ πρότερον, τὰ δὲ ὑγρὰ καὶ λιπαρὰ καὶ γλυκέα δεύτερα 
προσενέγκαυτο" παρὰ δὲ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως, εἶ, δέον δὶς 

Ὡδό ἐπ ρίας ᾿ποϊάδαΐτ, δο, ἢ ἀπαπᾶο 1ποιάτέαχ,, α«παιρτί-. 
ΧαΤΠὶ ΕΥ̓ΤΟΥ οουυσαΐαν. Αἴατθ τ ἡποϊδαΐαν ἀπ] άθιη,, ἘΠπησ 

11οοὲ δἰδατιοιπον πὐαθθ, ἢ, ἀχογεία δρυπᾶθ ἢπί, π6ΟΠΘ; 

σου ρουίαμη Βαρπθυῖπαθ; τπὖ ψεγο. ουχαΐαμι Ἴδη σΟΥΥΙσαΐαγ, 

4114 ατιδάδηῃν πιϑέμοᾶο εξ οραβ. : 

(ἀρ. ΧΠῚ. Ῥ᾿σοαπλῦβ τἴδατα ῬΥΐπιαπ; ἃ αὐλρτιδ πηδχὶ- 

τὰ. ὙΟΠΊΟΧ Στ ἀϊοίογιιπὶ Θχογθιηθπΐοχιιμα, ΠΏ σαΪα: ΠΊΟΧ, 

αὕο Ῥϑοῖο, αυοᾶ τοϊεπέαπι εξ, εχίσιἀαίασ, ΕἾΡΟ 115. 4αθ 

ἦπ σϑηίγίοι!ο Ομ ΣΕΥ ΦΧΟΓΘΙ ΘΠ 5 τόσα σομεηρὶ 

δοΐ ἱρῆαβ ΟἿΌῚ Ῥοίΐαδαπμθ νἱῆο, δυξ ἱρπὰβ θη Ὅ}} τὰ 

ουτα τας(ο[εη185.. ΕΠ ΟἿΌΣ αυϊάοθπι ροΐαβαπθ υἱο; δαξ Ῥχος 
Ῥίοσ ἀπαιξαίεπι ΘΟΥ 1, δαΐ ατιαη ξαίοι, δα μδεο ογἀΐποηι 

πίοπᾶϊαᾳαθ. τηοάπμι. “ἘῸῚῪ ῥχορίος. ᾳπαϊϊξαίεμι παίάοπι;, ἢ 
ΦΟΕΡα,; δυΐοχα, αὐξ ἤσσαθρ πιαΐηχας Τποραΐ, Ῥχορίευ ἡπ8Π-:. 

ἐἰξαΐθπι, πα Ἰ1αο γίυχα ααΐξ Ῥδυοίοτα απξ αἰαπιρία. Οτ- 

ἀμιῖβ οὐτοσθ, Β, απᾶς ἤρσα δαῇυϊηρεηαγα Γππξ, Ῥυλπιο; 

4πᾶ6 Βαμα, Ῥίπσια οε ἀπ]οῖα, Τεραπᾶο Ἰοοο [μπᾶ 

[ρίὰ. Μοδξ τἴτπιβ γχαϊξομς, Π, αασθμι Μίς ζαχξ δἄεπάτπι, 
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ἘΔ, ΟἸίαχι. Ὑ1. [61, 62.1 ξ Ἐᾶ, αἵ, ἼΥ. (550) 

σιτεῖσθϑαι, πᾶσαν εἰς ἅπαξ προσεγέγκωτῳ τὴν τροφήν. ἡ δὲ 
περὶ τὴν γαστέρα τὸ καὶ τὰ. ἔντερα τῆς ἐπισχέσεως τῶν πε- 

ῥιττωμάτων αἰτία διά τε τὴν φύσιν αὐτῶν καὶ διὰ τὴν ἐπίΞ: 
χτῆτον γίνδταν. διάϑεσιν. αἱ μὲν δὴ, περὶ τὴν φύσιν αὐτῶν 
αἰτίαν μοχϑηρῶν εἶἰσν τοῦ σώματος κατασχευῶν, ὡς ἐν τῷ 
Περὶ ἐκείνων εἰρήσεται λόγῳ: περὶ δὲ τῶν ἐπικτήτων ἐν 
τῷδε ῥητέον. ὀχτὼ διαφοραὶ τῶν τῆς γαστρὸς προσφάτων 
εἰσὶ διαϑέσεων, ἅπασαι δυσχρασίαν πατὰ γένος ὑπάρχουσαι, 
τέσσαρες μὲν ἁπλαῖ, Θερμότης, ψυχρότης, ξηρότης καὶ 

ὑγρότης, [62] τέσσαρες δὲ ἄλλαι σύνθετοι, ϑερμότης τὰ 

ἅμα καὶ ξηρότης, χαὶ ϑερμότης ὦ ἅμα ὑγφότητι, καὶ ψυχρό- 
τῆς ἅμα. καὶ ξηρότης » καὶ ψυχρότης ἅμα ὑγρότητι. χρὴ δὸ 
εἷς τοσοῦτον ἥκειν μεγέθους ἑκάστην τῶν δυσχρασιῶν, ὡς 
ἀσϑενῆ φανερῶς ἐργάσασϑαι τὴν προωστιπκῆν: δύναμιν, ἤτον 
τῆς γαστρὸς μόνης, ἢ τῶν λεπτῶν ἐντέρων, ἢ τῶν παχξων, 
ἢ καὶ συμπάντων ἅμα τῶν εἰρημένων, ἤ «τινων ἐν αὐτοῖς. 
συνίστατται δ᾽ αἵ τοιαῦται δυσκρασίαι ποτὲ . μὲν ἀπὸ 
τῶν εἴσω τοῦ σώματος λαμβανομένων, ἔστν δ᾽ ὅτε καὶ 
ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν προσπιπτόντων" ἀπὸ μὲν τῶν εἴσω τοῦ. 

τοΐαπι ΓΟ πι6] Γαι ρου αἸἱπιοπέθη. Οπάθ γόσο γεπίτιοιϊ 

Διο Πποχασηνο ὙἹ μη (ΘΠ ΠΣ ΘΧοσ δ ηἱὶ τόσα, ψ6] ΟΡ 

χιαϊτατδ] τὴ δούτα αἰϊοοίαπι δοοιαϊξ, Ὑ61 οεχία δοααϊ πη τπη. 

Αο ὅπδ8 φαϊάθπι παΐπγαθ ϑοτατα 10 σατιαθ Ῥτονθιτηῦ, 

ἐχ ῬΥανῖβ ΘΟΥ̓ΡΟΣῚ5 Βα Ι ΠΡὴ5 Γαπε, Βομί, ἈΡῚ ἂς Ἠἷ5 ἀροπιαβ, 

ἀϊοδίασ, 6 δου βετ!5 ποὺ Ἰοοο ἀροηιδ, [ἀοαεηπθτπι 

νϑηΐτιθ αϑδοίπππιαι οοΐο ἵππὶ αἰξετεπίίαθ, πηραϊαθ ἰρίο. 

δόποτθ ἱπίθμηρογῖθ5; εξ ἡποίπον απίάθιι βηιρ]ο656, ΘΑΙΟΣ, 

Τριάῖίαθ, βοοϊΐαβ, Βτιτϊαϊαβ; ἀπαΐσουτ σοι ροῇέδθ, σοαϊοῦ 

πᾶ οαπι ΠοοΙίαίθ,, Ἰάθηι οὐπὶ Βυτηϊαϊίαΐς, ἔγῖστιβ δα] η-- 

οἴ Ποοιίαί, 146 πὶ οαπ ματηϊαϊαίς., ϑᾶμθ. ἐοὸ οὐονηδ 

πλαρτ 11:15. μάγππὶ «παγλ!ροῦ οροχίθξ, αἴ 74 ἐπ ῬΈΟΙ]] 81} 

χεααϊδεσιξ ΘΧρ] σοοπλ πὶ, απ νομί οι] ἰαπΐππ), δπὲ 

δτδοιατα Ταξοίποταπι, ἀπὲ ογαίπογαπι, δτιὲ δἰΐδηι οην- 

πἰαπι ἤπια], ἀτιξ 6χ μἷβ. σαοχιηάατη. Ογεδ ἢ ΠΣ ῬΟΥΤΟ. 671|5-- 

ὙΠΟΩΣ 1 ΘΠ ΡΟΙΊ65. τπιοᾶο ἃ 115, 4126 ΠΙΤΟ 1π σΟΥΡΙδ 

Γαμπαμίασ, ἑποᾶο Δ 1215, ᾳι886 ΖΌΣῚ8. ᾿ποϊάτπια!. ΘῈ ΔΡ 115, 
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ἘΔ. ΟΒατε. ΨΊ. [65] ΣΙ: ᾿ς ΒΑ. Βε΄. ΥΥ. (650) 

σώματος; ὁπόταν ἐν τοῖο, τροφοῖς ἤ τοῖς πόμασι 'φαρμάκω- 

δεστέρα τις ἢ. ῥύγαμιρ, ἢ ϑερμαινόντων, ἤ ψυχόντων, ἤ 

ξηραινόντων, ἢ ὑγραινόντων, ῆ ϑερμαινόντων τε ἅμα καὶ 

ξηραινόντων, “ἢ καὶ κατ ἄλλην. τυνὰ συζυγίαν ἐνεργούντων" 

ἀπὸ δὲ τῶν ἔξωϑεν προσπιπτόντων; ἦτον τοῦ περιέχοντος - 

ἡμᾶς ἀέρος ἀμέτρως ϑερμαίνοντος, ἢ ψύχοντος, [ἢ ξηραίνοντος, 

: ἢ ὑχραΐνοντος. ἢ κατὰ : ΥΓΉΥΙΣΝ, τινὰ τοὐτῶὼν  ΥΜΩΣ, ἤ 

ἄπό τίνος ὕδατος, ἕν ᾧ τις ἔτυχε λουσάμενος, ἢ ἀλείμματός 

ἰτινος, ἢ ἁπλῶς ὅτου δή. τεγρ ἑτέρου. προσπεσόντος ἔξωϑεν 

τῇ γαστρὶ, ϑερμαίνειν,, ἢ ὶ ψύχειν, ἤ ξηραίνειν, ἢ ὑγραίνει: 

ἀμέτρως δυναμένου. ": ταύτας μὲν δὴ τὰς αἴτίας ἐπέζοτ 

ταῦ γαστήρ. τὸ δὲ πιρκρόχολον περίτείμῖς διά τε τὴν ἀῤτ 

ῥώωστίαν τῆς ἑληούσης ἢ ἐκκρινούσης αὐτὸ δυνάμεως, πἀὴ 

διὰ στενοχωρίαν τῶν ᾿'παραγόντων τε καὶ ἐκκριγόντων ὀργάς 

γῶν. ἀλλ ἡ μὲν ἀῤῥωστίᾳ; τῆς τ κύστεως. ὕλης τῆς ἐπὺ τῷ 

ἥπατι, χαὶ τῶν ἀπ᾿ αὐτῆς εἰς τὸ σπλάγχνον ἀγόντων στὸ- 

μάτων,» καὶ τῶν εἰς τὸ ἔντερον ἐξερευγομένων πόρων ἐπὲ 

4παο, ὅτι οοτριβ {ἀπιαπξητ,» αατιπα ἦπ ξῖθο 'γοῖ Ῥρίᾳ γἱϑ. 

«παορίαγα τηϑα!οῖ 4115. οἱὲ παπιχίᾶ 6Χχ δάση σΚΘΠΟΓΘ, 466. 

ψε] οα] οἰαοίπαϊ, ψο] σϑροσαηξ, - σοὶ. βεοαπέ,". ν 6] μαπις- 

οἰαπί, νοὶ τιχλᾶ. φαἸδέαοίππε εἰ Προαῖί,. «ΑἸΐαγϑ ᾳυδρίαπα. 

ΦΟπΠΘΣΙΟΤΘ Βαχαπι" φια!ξαξαπα αἰδοϊππέ,, ΑΡ 115, 489 

ΓΟ ἱποϊάππε, ναὶ ΔΥΆΡΙ ΘΠ ἐ15 ΠῸ5 ΔΕὉΓ1Β σἱῆο (ᾳασπι 15 

ἵππιοᾶῖος φαἸεοξαοιξ, δαΐ τοῦγισογαῖ, δαὶ Ποοαῖ, δαί μαπιθ-- 

ταῦ, «αὶ Ομ] πραί!οΠς, πανὶ μάταια, απα!]δέαται αἴβρῖ), 

ψεὶ δαπαθ, αὑα. Ἰαγευΐπεμθ, ψ61 τιποιμοτίβ ,» 41ὰ πιο. 

ἤγυλπ5, νϑ] ἀοπίψας ΔΙΓου Τα Β οαὐαδαπαπι, ᾳποά, απππὶ ξουῖθ 

Ὑϑ οι ]ο. δαμαρίενιε, δαΐ φα] οἴδοίϊοπαι ἱπαπχοάίοθ ἅππς, 

ατιΐ τορι σογαπαϊ, δαΐ βοοάπα! » «αἱ παχηεοίαπαϊ λοτηταΐδπι 

πάρι. ΠΙ8 ἐρίων ἄς ὀαμ 5. ΓαΡ ΡΥ παϊέτιν Θχοσθυποπίπιπα, 

γε πα τ8. ΑἹ ἤαναθ Β1Π15 Ἔχογοπαθπίππι πιογαΐον δτιΐ Ρτο-- 

Ῥίον δἰ να ιοτιῖ5 δχρεΠοπεῖνθ ΤΑ Ὁ 0818 1πιΠγπη1ἀξθηη.;. ἀτιξ 

Ῥτορίεν ναΐίοταμ, «πἰρὰ8 ἀθάποσαν δέξαι Θχοθγηξἔι", 

ΔηΡα αι. ῬοΥτΟ τη Πτηιΐα8 ἕὰτα νοἤσαϊαα ἐσίϊα5, 4πᾶ5 

Ἰθοϊποσὶ ΓΒ} 1 αν, {πιπὶ 'δογίτην πιθαίττια,. ααἱ ἃ. θα 1π 

͵θοιΣ [αρϑαμπῖ, ἕαμπα δοσασ, ααΐθιι8. πὶ Τπέοίπαμι Ὁ1115 θνο- 
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ἙἘδ. Ομετε. ὙἹ. [65.7: “- : - Ἑᾷ. Βεῖ. ΤΥ͂. (δοὴ. 

προσφάτῳ δυσαρασίᾳ γίγνουτ' ἄν;. ἐφ᾽ ἧσπερ καὶ ἡ πύοω- 

στικὴ δύναμις ἐλέγετο. βλάπτεσϑαν τῶν ἐντέρων τε καἱ τῆς 

γαστρός" ἡ δὲ στενοχωρία ἢ διὰ φλεγμονὴν, ἢ σκίῤῥον, 

Ἀ ἔμφραξιν, ἢ τὴν ἔκ τῶν περιεχόντων αὐτὰ θλίψιν, ἢ μύ- 

συν τῶν στομάτων. αὐταὶ δ᾽ αἵ ϑλίψεις ἔς τῶν περιεχύν- 

των ἢ διὰ πλῆϑος ὄμετρον τῶν ἐν αὐτοῖς περιεχομένων, 

ἢ διὰ φλεγμονὴν, ἢ σπίῤῥον,᾽ ὥσπερ γε καὶ ἡ μύσις διά τι 

τούτων ἢ ξηρότητα, τῆς ξηρότητος δ᾽ “αὐτῆς αἰτίαν τά 

τε στύφοντα σφοδρῶς ἔστε καὶ τὰ ϑερμαίνοντα μετὰ τοῦ 

ξηραίνειν. τὰ μὲν γὰρ ἐκϑλίβοντά τε τὴν ὑγρότητα καὶ 

αὐτὰ τὰ χεχηγότα συνάγοντά τε Ξαὶ σφίγγοντα “αὶ. πὸ 

λαῦντα; τὰ δὲ διαφοροῦντα τὰς ὑγρότητας τὴν ξηρότητα 

ἐργάξεται. φλεγμονὴ γὰρ καὶ σκίῤῥος ἤδη γε νοσήματα 

φανερῶς ἔστιν" ὥστ᾽ ἐχπέπτωκεν. τῆς ὑγιευνῆς πραγματείας, 

ἄλλως τε καὶ περὶ αὐτῶν εὐκαιρότερον εἰρήσεται, κατὰ δὲ 

τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ τὸ μελαγχολικὸν ἐκχαϑαρϑήσεταί 

ποτε περίττωμα, τοῦ μὲν ασπληρὸς ἀνάλογον ἔχοντος τῇ χο- 

χοϊϊασ, ὉΣ Ἰαοάομ ἐπιθροτῖο Ῥτονθηῖτε Ροίε!ξ, {α]ῖ 

πίαμθ; “4411 1πέοίπότστιαι ψεπίϑααθ, Ἔχ] τ οοτπι 26 08}- 

ταΐοχα 1αοαϊ ἀϊπίμημ5. Απριῇῖα νΕΓῸ σναΐϊουτιπι ααξ Ῥμϊερ- 

τηοτ68, σἱτο δι, δαΐ Ῥσορίου [Γοἴυυμοβ, δαξ ΟΡ Πυποίοποση, 

δαὶ οἰχουπη)δοθμεααι Ράτ απ φομΆρΣ  Πίοποπι, δαξι οἴσιυ]ο-: 

σῦπι σοππν ει 181. απ ἱρία ἃ Ῥχοχὶμιῖβ ῬΙΈΡα5 οοπι- 

Ῥσεῖπο ααῇ Ῥχορίου, ἐπιπιοάϊοατα φορίαπι βοστιπι, 4πας 1π' 

[6 οομξποπέ, διὲ Ῥτορίοσ. Ῥβδθρπιοποι,, δαξ Γοὶστ Βτιπὶ 

δοοϊαϊέ, δϑαὰς 80 οἴοα!οσαπη σομππΐψεχία δὰΐ Ῥτορέεσ. 

βοχππὶ φαϊρρίαπι), ἀπὲ εἴατη Ποοϊταΐοη). ῬΟΥΤῸ Ποοϊξαίομι" 

αοοϊδετε ζαοίαπεγ, οἱ, ἅπᾶ6 να]οπΐου αῇγίηστπε, δ αυδο- 

φαυϊίου οα]είαοίαπξ. οἔ βεοσαπί.- Π14 παπιαας Πτιπιουοπ: 

ἐχρυμμομᾶο, δ απά6 Ῥαΐεραπξ, σοπέγαποηᾶο σον σοὴ- 

ἄοᾳαο, 80 ἀεπίαπδο,, πΠᾶρθο δοϊθιᾶο ΡΕΣ μα! απι Βτιπποτ 

τοὶ δοοϊξαξοπι ἱπάπουτξ. ῬΆΙΘρπιοπΘ. πθθιαὰθ οἵ. ον. ῃτι5,, 

«αοχμΐατα ὙΠΟ ΙΡῚ Ῥίαπο ἔππί, δα γγαρίθμϊεπι ἀιβραδεοσοσε 

τπόπ Ρετεπειξ, εἴ αἰϊοααὶ ἄθ. 1ρ115 φοπηπηο 15. ασοίτεν. 111- 

[οι μι. Ῥατὶ σδζΐῖίοῃς εἴταθ 1115. δχογεπιοπέαπμι 4}1- 

απαπάο Γαρριπιείαγ, Β Πρ δο ἴ σπιοᾷσ ἱπαρεοῖ,. συο. 



72 τ ΤΑ ΑΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. Ὁμᾶτέ, ΨΊ, [65: 65,1 ἘΔ. Βα ΤΥ. 550. 381.) 

ληδόχῳ κύστει, τῆς δ᾽ εἷς αὐτὸν τεταμέγης φλεβὸς ἀπὸ 
πυλῶν::τοῦ ἥπατος τοῖς ϑλπουσιν ἀγγείοις τὸ χολῶδεβ πεὶ 
φίττωμα, τῆς δ᾽ ἐξ τοῦ σπληνὸς εἰς τὴν γαστέρα φερομένης 
φλεβὸς τῷ τὴν "χολὴν ἐξερευγομέχῳ᾽ πύρῳ, . τὸ δὲ καϑ' 
ἕχαστον τῶν τρεφομένων "τοῦ ζώου μὸρίων περίττωμα διά 

τε πλῆϑος καὶ πάχος αὐτοῦ, καὶ προσέει καὶ γλισχρότητα, 

ἢ: δὲ ἀῤῥωστίαν τῆς λυούσης αὐτὸ θερμότητος; καὶ διὰ στε: 

γοχωρίαν τῆς διεξόδου. κωλυϑήσεται. πλῆϑος μὲν δή, “αὶ 
πάχος, “αὐ γμσχρύτης ἢ ἤτον Ἔ ἐκ τῆς τῶν πομάτων τε᾿ καὶ 
ἐδεσμάτων γίνεται φύσεως, ἢ ἔπ προδφάτου᾽ τινὸς ἀῤῥωστίας 
τῆς ἀλλοιωτικῆς ὃν 'τῷ τρεφομένῳ δυνάμεως" ἡ δ᾽ ἀσϑένειῶ 
τῆς οὐ λυούσης αὐτὸ ϑερμότητος ἀγυμνασίας ἔκγονος ὑπάρχει" 
καὶ ἢ στενοχωρία: δὲ τῆς διεξόδου διά᾽ σκχίῤῥον, [65] »αὺ 
φλεγμονὴν, ἐμφραξίν τε καὶ ϑλέίψιν, καὶ μύσιν γίνεται" 
τούτων “δὲ -ἑκάστου" τὴν. γένεσιν δλίγῳ πρόσϑεν εἰρήκαμεν. 
ἔνια μέντον μόρια εἰρὸξ. τοῖς, ἀδήλοις τούτοις πόροις ἔτό: Ὁ 
(Ωδι)ρουρ τινὰς ἔχεῦ σαφεῖς. κοὶ αἰσϑητοὺς, ὥσπερ ἐγκέ- 

ἘΠῚ5. νοῖοα, νέμὰ νεῦδ, ὅπδδ δᾶ ἽΠπὶ ἃ ροσία Ἰθοίποτίς 
Ῥαράποε; ᾿ϑοᾶδπι γπσᾶο; 0 ψαίδαϊα 1Π4, αἴαθ ΒΠΊΟΓατα 
ΘΧΌΓ μα Τα αἰἰραπαπϊ, αὔδθ' γατῸ ἐσ θηθ 1π γϑηίτι οι 

μχῆν Τογιαν, δὐἄέηη τηοᾶσ, 40 χηφαίαβ 1116, αἱ ΒΙ16πι' 

ορθυῖς, ΔῈ δχογεπιοπἔπηι, «ιο ΡῸΣ δηρα]Α85. δ δια]15,, 

αὐδ6 Ὑἱαίγιτι τι, ράσο δ. οῤεδείξύν εξ ὁορῖα ἴμα, εἰ ὁσαί- 

Ππιαᾶῖϊης, εἴ Ῥτδέζελεα Ἰθηΐοσο χειαύδαίαῦ, ᾿αἃὦ μαξο ΟΡ 

ΤΙ ΘΟ 1 ἔξ η) ΘΑ ]ΟΥ 15, αϊ 18 Σποιδαΐ [οΙναίάπε, Ῥστδοίδίξα: 

ἐνάν β τ ΔΙᾺ ΡῸ ΠΕ Ι8 1." Ἂς οορία ἀυϊάδπι; οταίπξαδο δἰ 1επίου. 

ΨῈ} ΟΧ᾽ ΟἷΡῚ Ῥοποη δήθ, πδίατα Ῥχογὸπί!, ψοὶ Ιἀδἀεπέθ᾽ 
«ὐάρίατα ἈΠΕ Α γ οῖβ Σαοι ΠΑ Ε18 ̓π δα ρατίβ, (πᾶ6 παΐνέϊαν, 

ἀπιβυυλιϊαίε. ΤΡ ΘΟΙΠ]1 85 νεγτὸ φα]ουβ, «αὶ ἤοα 1ἃ ὁχόγος' 

ταδπέατα τείοιναὶ δ ἑαπίδε, ἃΡ δχεγοι δ ομῖς ἀόξοοία Ῥτοο 

νϑηλε, ΑΠρΌΒΙΑ᾽ ἐγάπβίας ἅτις ον [οἴγυμαμ,, ἀπὲ ΡΒ] θρηο- 

πεπ 9. δαξ ορῆταποδεχη; δαὶ τοξαῥῥεΓπρρβίοία ΑἸ α]α8; αὐ 

οὔπεγοηπατα ἐὐϑῆϊε, ΟἸογαχὰ οα)ιδαῖια οὐσία Ταϊίοχθηι 
Ῥαῦϊο απὲδ τϑεξα!τπῖα5. ϑαπὲ ἕαταθα Ῥαᾶτέεβ, α86 ῥχδεΐεσ 

Ἰαΐθμίεβ ΒΟ 5, πιθα[8᾽ 41105᾽ αὐόίδαιμη ἀρεσῖοθ. δὲ οοπίρισαοβ 



ΦΟΙΌΣ 4 73 
ἘΔ: Ομαξέ, 1: [65:} ᾿Ἐα. Βε τ. (512 
Φαλός" τὸ “αἱ ὀφθαλμός: χαὶ τοῦτο 7ίνεται πρὸς τῆς φύ- 
δεώς ἢ διὰ τὸ πύριον τοῦ “μέρους, ἢ διὰ. τὴν ἀκρίβειαν 
τῆς ἐνεργείας, ἢ διὰ πυκνότητα τῶν περιεχόντων σωμάτων: 
ὁ μὲν γὰρ ἐγκεφαλος οἷκός τίς ἔστιν τῆς λογικῆς ψυχῆς, 
καὶ στεγαγῷ περιλαμβανόμενος ὀστῷ διὰ μεγίστων τὲ καὶ 
πλείστων ὀχετῶν ἐνκαϑαίῤεται, πρῶτον μὲν τῶν ζατὰ τὰς 
(ῖνάς τε καὶ τὴν ὑπερῴαν, δεύτερον δὲ τῶν καϑ' ἔχά- 
ἐξρον οὖς, καὶ τρίτον τῶν χατὰ τὰς τοῦ κρανίου ῥαφάς" 
οὐκ ἀπεικὸς δὲ χαὶ εἰς τοὺς ἐφϑαλμούς τὸ συῤῥεῖν ἐξ αὐ- 

Σοῦ. ὃ δὲ ὀφθαλμὸς οὖχ ὡς κύριος ἔτι οὗτός γε, ἀλλ᾿ ὡς 

ἀκριβῶς καϑαρὸς εἶγαν δεόμενος εἷς τὴν τῆς ἐνεργείας ἀκρίς: 
βειαν, αἰσϑητοῖς᾽ τε ἐκκενοῦταν πόροις ἅπαν ὅσον ἔν αὐτῷ 
πεέρίττωμο, γεννᾶται; κατά τε τὴν ῥῖνα καὶ κατὰ τὰ βλέφαρα, 

Κεφ. ιδ΄. Τὰ μὲν οὖν τῶν περιττωμάτων αἴτιιί τὸ 
καὶ ὄργανα λέλεκται. ὅπως δ᾽ ἄν τις ταῦτα χατεσχημέγα 
πενώσαι, ἐφεξῆς λεκτέον, ἀρξαμένους αὖϑις ἀπὸ τῶν κατὰ 

τὴν γαστέρα. κοινὸν μὲν οὖν ἐπὶ πάντων παράγγελμα; τὴν 

οΡιϊπδηξ, Ποιξὶ ΘΟ  Ρσατι δὲ οουϊαβ, ΟΙἃ δπΐοπι ἱαΠίξαΐα πε 
ἃ ᾿παίατα οἱὲ αἷἱξ ῥσορίες ῥγαβξαπιαθι ραγιῖβ, ἀὰξ ργὸς 

Ῥίον δοίϊοπεπι Ἔχ αμβέϊι5 ομδαπάδπι, αὐ ρσορίογ, Θομεϊη θα 

Εἰᾶνα δου ροχαζα ἀσπἢέαξοια. ΕΠῚ παπιαᾶθ σογορσαπι ταῖϊο-- 

χιᾶ]18. απίπιαθ οεὰ ἀοπηοι πα; 4πό4 δἄπι οἵα [0110 τιη-- 
αἴχας Βὺ Γέρίαχα, ῥ]ασΙ μα σααχι πη ϑαθδ σα ΠΑ] 1Ρτι5. ΘΧραχ- 

ΒΑΙΩΥ, ῬΥΪ τὰ ῬΕΙ͂ μᾶτεβΒ εἰ ρᾶϊαΐπαι, [ξουπᾶο᾽ ῬΡὲΓ 

αἰγδιμααδ δυσδηι, Ἰουο ῬΡῈῚ οαἶγαθ {πέγαϑ. ες ἀρ μμ1 16 

εἴξ οδἰίαηι δα] ἃ εο σομῆπετνα δὰ σο.]05. Οου]ὰβ νεσὸ 

ἴρῖ6. πομ ἑαπάπαπι ῬΥϊπηαίατα. ΑἸ απθηι ἀπέον Ῥαγίοβ ΟΡ ε-- 

αἰ6η5, [εὦ ψοὶπὲ (1 Ῥᾷγσαβ εἴα ὁμαηῖιο Ῥοίϊα]οῖ, ἀπὸ νἱ- 

ἀε!οεξ Ῥυοβθα τησπὰβ. απιπὶ ορεαΐ, ῬῈΣ δυϊάθπίθ τηραίι8᾽ 

οἼϊοῖῖ, ᾳαϊοφαϊά π᾿ δὸ Ἐχογθιπθπξ σἰρηϊΐαν, ΠΘΠΙΡΘ᾽ Ρ6Ὶ 

ΔΛ 65 Ῥδ]ρεβργαβαᾶ. : 
Οδρ. ΧΙΥ. Ἑτρο δχοσοπιδηΐοστιπι ἔππι οδα 45.) ἰάχῃ 

Σπβχατηδηΐα 7απὶ ἀϊχίηημ8. -πᾶε φερπιδαπηοάππι π|9. τος 

τεμϊα νασπαὲ, ἀδίποερ8 ἀοορεπάππὶ, 1Ώ1ΠῸ ΤΌΣ Γα8. ἃ σε ῃτΟ " 

Γαμρίο. Ἔαρο πᾷ ᾿σομημηιιθ᾽ οἰππλα τα ΘΧοσεπιοπέοστιπῇ 



νὴ ΤΑΦΉΝΟΦ ὙΓΓΕΙΝΩΝ 

ἙλΔ. ὍΒατι. ΚΤ. [63.} ; Ἔ4: Ῥεί. Ιγ. ἘΠΕ 

ἐγαντίαν αἰτίαν τῇ τὴν βλάβην ὃ ἐργασαμένῃ προσάγενν". ἴδιον. 

᾿δὲ καϑ᾽ ἑκάστην, εἰ μὲν ὀλιγώτερα καὶ ξηρότερα προσαράμενος 
ἐπισγεϑῇ τὴν γαστέρα, “πλείω. τε ἅμα προσφέρειν καὶ ὑγρό- 
τέρα, εὖ δὲ ξηρότερα, πλείω μὲν μή. προσφέρειν, ὑγρότερα 
δὲ, εἰ δ᾽ αὐ στηρὰ. χαὶ στρυφνὰ, γλυκέσι, τε καὶ λυπαροῖς εὖ- 

ὠχεῖνγ. εἰ" δὲ τῇ τάξεν πλημμελῶς, εἰς τὸ δέον ἐπανάγευν, 
εἶ δὲ ἅπαξ ἀντὶ τοῦ δὶς, οὐ μόνον δὶς, ἀλλὰ χαὶ πολλάκις͵ 

“τροσφέρειν. χατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον͵ τὰς προσφάτους 

ϑυσκρασίας ἐξιᾶσϑαι τοῖς ξναντίοις,͵ ὑγραίνοντῷ μὲν; εὖ 

ξηρανϑείη, ϑευμαίνοντα δὲ, εἰ ψυχϑείη, κόπὶ τῶν ἄλλων. 
ποιοτήτων ἀναλόγως: αὖ δ᾽ ὕλαι τούτων ἐν ταῖς περὶ τῶν 
φαρμάκων ἡμῖν “γεγραμμέναις πραγματείαις εἴρηνται. ἐπισχξ- 
ϑείσης δὲ τῆς ξανϑῆς χολῆς; ἐπὶ μὲν. ἐμφράξει τῇ λεπτυτ 

«ψούση διαίτῃ χρηστέον." εἴρητο δ᾽ ή ὕλη τῆς τοιαύτης διαξ- 
τῇς ἑτέρωθι δὲ ἕνὸς. γράμματος" ᾿ ἐπὶ δὲ ϑλίψεσι;. ταῖς 

᾿ μὲν διὰ. τὴν. τῶν ὁμιλούντων τόῖϊς χολοδόχοις. πόροις σωμά- 
ψὼν ἄμξερον πλήρωσιν,. εὖ μὲν διὰ πάχος χυμῶν,. τῇ 

οουπηοπίαπι ΠΕ, πὶ. Σοϊθιἐτοσιῖθ δα λα σοῃ γατῖαπλ δια πα 

ΤοΙΏΡΟΙ δἄπιονθαβ:  ἰρεβοῖᾳῖθ. ψοτο, ΡῈ βηρῃαβ πος, ἢΆ, 

φοιηθουτπι Ῥαποίίατο εἴ Ποοϊίαΐα τεβυίΐοΐα. δἰνὰβ ἢξ,. πὲ 

ἔστι ῬΙσΥα.,. ταπι Βυμηάϊοσα Θχμρθα5.. ΜΠ Ποοϊίαία,.. ΡΙαχα 

ᾳαΐϊάοπι. ποῖ. οἴἶεσαβ, [εὦ μυπάίοσα, ἢ δυβογιίαία,, οἢ 

βοοιθιξαίθ, ἀα]οῖΡα5,. δὲ. Οἱ πσθῖρτις. ο1065;: σαοᾶ ἢ ἢ ὁτ-- 

πο. Γατῃρζοχτιπα, οὐσαΐπατη πὲ, πὲ πῃ ἜΥΤΌΤ τα ΠοΥΧῖσα5;, 

π, αασπὶ Ὀῖ5 εἀδπάμππι οὐαί, ἴδιαι. σομιβᾶϊξ, πὲ πιόχι. 

Ῥὲ5 οαο, [84 φἴδτ [δϑρὶαβ Ῥαῖραβ,., Ἐοάθπι Ῥἴατδ χποᾶο 

Εἴ ΤΘΟΘΩ5. σΟμ ΣΘΟΙΩ5. Σαθμ ΡΘ. 168. ΘΟῊΝ ΓΑΥ5 Ὑοι Θ115 [47-- 

φίαβ: ὨΘΙΉΡΘ, ατιοῦ βοοείμπι εἴς, Ἐππιδρίαμβ, αυοά, τεβ- 

βεταξατα ει, φαἸοξαοϊοτιδ, 86. τϑίταιιοβ αἴδοίτιβ. βιη1}} ταΐίοπθ, 

φοΥΎσοτθ, Οὐΐθτιβ ὝΘΓΟ μθθο ὥαμθξ, ἅμ, 115, ᾳπὰθ ἄθ χηθ- 

{ΠἸοαπηϑι 5. βου ρἤπηπβ, Ῥιοβίίαα τηρίρτίας ἔαπξ. Αἱ ἔϊανα, 

Ἐ11 χεΐεπΐα, Παπίάθη ΟΡΠχποίϊοιῖθ ΘμΙρᾳ 4 δοοίδαξ, 60 

φυ οχίοπαθξ, νχθέα πέρατι. εἰξ:, ομἤα8. χαρέοτία ΠηΡΙ]ΑΥΙ 

ψΟ]αΠΠ6 8 ΠΟΡ18. 6, ἐγαάίία. ὅϑ΄:π| 6σ σοπιρυ Πα 14. οὐ6--: 

χὐΐαΐ ΘΟΣΡΌΧΤΙΠΙ), αἴτια φὲ οὖπ8. 1118. τη α 5. νἱοῖπια [ἀπὲ; 

οὲ ἱπιπχοβίφο βιμὲ χοξοτέδ: βαυίάοπι 6ς Ἄγαπιξαήπιθ Γαοοΐ 



ἘΠ πε ΠΟ Σ:- ἄξιος {0 ᾿γ8 
,, Ἐᾷᾶ, ΟΒατε, ὙΤ, [68.64.1 : ἘΠΛ, Βαἵ. ἸΥ. 6δ.. 
λεπτυνούσῃ διαίτη. χρηστέον, εἰ δὲ διὰ πλῆθός, τῇ κεγώσεν" 
εἶ δὲ διὰ φλεγμονὴν [ ἀκίξῥον, ἐχπέπτωχεν. ἤδη τὰ τοιαῦτα 
τῆς ὑγιεινῆς πραγματείας" εἰ δὲ διὰ δυσχρασίαν ὑπόγχι, 70», 
ἀντεισάγοντῳ τήν ἡττημένην ποιότητα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν 
τρόπον ἰᾶσϑαν χρὴ τὴν μύσιν τῶν στομίων, ἐπὶ μὲν τοῖς 
ψὐστῃροῖς γχομένην; τὰ λιπαρὰ καὶ γλυχέα “ελεύοντα λαμ- 
βάνειν, ἐπὶ δὲ τοῖς ϑερμαίνουσι καὶ ξηραίνουσιν, ὃ ὅσα ψύχες 
καὶ ὑγραίνει: λεχϑήσεται δ᾽ ἡ τῶν. τοιούτων. ὕλη ἔν τοῖς 
᾿ξεῆς ὑ ὑπομνήμασι». ὃ αὐτὸς δὲ τρύπος. ἐστὶ τῆς ̓καϑάρσεως 
ἐπισχεϑέντι τῷ τρίτῳ. γένει τῶν περιττωμάτων, ὃ καϑ' ἕκα- 
στον τοῦ ξώου μόριον ἔφαμεν συνίστασθαι. εἶ μὲν γὰρ μύ» 
σεν ἔτι τὰ στόματα τῶν πόρων, ἐπαγορϑοῦσθαι χρὴ διὰ. 
τῶν ἐναγτίων τοῖς βλάψασι; τὰς μὲν ἐπὶ τοῖς ψύχουσιν αἷ- 
τίοις στεγγώσεις ἐνθερμαίνοντα, χαϑάπερ ὃ ὅσαι πυκνωϑέντων 
ἡμῶν ὑπὸ “ρύους γίνεται, τὰς [64] δὲ ἐπὶ ϑερμότητευ καὲ 
ξηρότητι ἐξςψύχογτά τὲ καὶ ἀγυγραίνοντα » παϑάπερ ὅσαι δῇ 

[ᾷ ἀπριαϊε, εχίοηπαπΐο νἱοῖτι 6 πἰοπᾶμπι: ἐπ οχ σηῃ]ία-: 
ἄϊπε, Ῥγαθῆαιο, πᾶς νδοιοπΐ, Οτοά ἢ ΟΡ ΡῬΒΙοσηλοπεπ 
᾿Ἀ τ κιεας 14 οοπεριξ, 781 Ὑρ5 Γαπίϊα 5. ἱπθηᾶδο Ῥτοῖς-- 
βοποπι Ἔχοοίπε. - 511 ῬΤΟΡίου σθοθη5. Ομ γδοίαπι 1πΐθηρ6- 
ΣΙΘΠΊ, ἀπδβοππατιο νἱοΐα. αυα]!α5 6, απο χοΠιΐποσα ἴοπ- 
ἐανιάπιτα. ΑΔ φαπᾶοπι Φογηλα]απὶ οοπ πἰν θΠ Δ πὶ οἴου] στιὰ ; 
Δρδυῖνσθ οοπνοπϊθέ, Π ἀρ δαῇρυὶβ Τροία οἱξ, ῬΙρτιῖβε5. οἕ 
ἀυ] ΟΡ α5. ἁἰιπιΣ Ἴαίπο, ἤμπ 118. {πα οὐαί ες εἰ .Πο- 
οδπξ, [ποοοῇξ, Δα 1 5, πᾶς. τεὐυισευθῃξ δὲ Ππιαχαφοξοτξ, 
ἔτριος δὲ ἑδ]ταν. πηδίουϊα πὶ βραποπῆρας. ἩΡυῖβ. ᾿άεπι 
ΘΧρυτραπαί ταοάπ5 οἴ δ Πὶ ἑογο ΘΧΟΥΘΙΘΙ ΟΥ̓ Εοιον 

τοίθηίο, οεἔ ᾳῃοᾶ ΡῬῸΣ Πηρυ]α8 δτΐτι9}15. Ῥαγἕθβ ΟΟἸΠΡῚ ἃ1-- 
χῖγητ8, σοπνοηϊαί. Ναὶ ἢ οοχίγαοία Πηξ δὲ ἑαπαπαπὶ 
ΠΟΠχγΘαηξ τηθαΐατιτα οτα, ΡΥ δάνου[α 115, πᾶς Πο αδε- 
τουαπί, [ποουχγθπάππι οἰ: ποπῖρ απᾶ8 εχ ΕἸρί δ οατῇ5, 
ογΐαθ σοδγοίδεϊομμ 8. οομἤίραΐξονιθβαα δΑΥΘα 6 γι 0118 [χὰ 
νοι. απαθ 6Σ ἀπΊΡΊ 6.15 ΤΤΊσΟΥΘ ΘΟ ΡΟΙΡῺ8 ΠΟΙ 1ποῖ- 
ἀεγαπέ, 688 φΑἸοἴδοϊθμᾶο; ταν Πι8 688, ἀπ86 Οα]οτὶ Ποοῖ-. 
ταΐϊϊαιιθ αρθγνθπθχαμέ, Ὑϑθ απ88 Τογυουῖρεις [0118 ουδ- 

. 
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Ἐδ, Ὁματξ. ΥΨΙ. [6.1 : τ ΞΔ. Βαῖ. ΤΥ. (δι. 
ἐκκαύσει" οὕτω δὲ χαὶ ὅσαι διὰ τῶν στυφόντων προσέ- 
στέσον, ὥσπερ ὅσα τῶν ὑδάτων ἐ ἐστὶ στυπτηῤιώδη, λυταραῖς 
τε καὶ μαλακαῖς τρέψεσιν ἅμα τοῖς τῶν 7λυκέων ὑδατῶν 
Ζουτροῖς, εἶ δὲ ἐμφραχϑεῖεν οἱ πόροι. διὰ πάχος, ἢ πλῆθος, 
ἢ γλισχρότητα περίττωμάτων, ἢ λεπεύνουσο δίαιτα τούτοις 
ἁρμόσει; καὶ ὅσα τέμνε, καὶ ϑερμοαίνεν φάῤμασα, τὰ μὲν 
εἴσω τοῦ σώματος λαμβανόμενα, τὰ δὲ ἔξωϑεν ἐπιτυϑέμενα, 
καὶ πρὸ τούτων ἁπάντων γυμνάσια. παὶ γὰρ καὶ ταῦτα }ύειν 
τε δύναται τὰ περιττώματα χαὶ διὰ τῶν πόρων ἐχκεγοῦν, 
καὶ «τοσούτῳ πλεονεκτεῖ τῶν λεπευνόντων ἐδεσμάτων τὸ καὶ, 
φαρμάκων, ὅσῳ βέλτιόν ἐστὺ μηδὲν βλαπεόμενὸν εἰς τὴν τῶν 
σωμάτων ἕξιν ἐκχενοῦσϑαι τὰ περιττὰ τοῦ σώματὸς τοῦ 

σὺν τῷ "τάς τε σάρκας συ»τήκεσϑαι. χαὶ ἰσχνοῦσθαν τὰ στε: 
θεά, αὗται “μὲν γὰρ αἵ βλάβαι τοῖς θερμοῖς τὸ καὶ λεπτύ- 

)γουσιν͵ ἐφεδρεύουσι φαρμάκοις" ἐπὶ δὲ τοϊὰ γυμνασίοις οὗ 
μόνον οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλὰ. καὶ ῥώμη τοῖς ὀργάνοις ἐγγίρε: 
ταῦ, τῆς ϑερμότητος ἀναξωπυφουμένης αὐτοῖς, τάκ τῆς πρὸς 

. ἄλληλα τῶν σωμάτων παρατρίψεως -σχληρότητός τὸ τινος 

χιοσπ 7 ΣΟ ογατἄο δὲ. μαπιδοίατο᾽; 5 ῬαΤῚ τποᾶο δὲ 

«πᾶς ἀἰυλπροηπηι νἱΠο Ῥχονθμερε, οαὐὰθ ροπόσιβ [ἀπ 
αἰυιηϊποίδθ δασαθ, Μμὲὰ5 ῬΙπρΩϊ δὸ ΥΠ0111 ᾿ἔγισείομθ ἅπα 

οὐ ἀθ]οῖ5. δαάαθ μα]ηπθὸ γερατᾶπᾶο. Ομοᾶ ἢ νὸϊ" ἐδ 

Βειάτπῖθ, ν 61 δϑιυπάβθηα8, γα] Ἰεπίουῖβ ὀχοσδηιθηζόχἠπι 

ψίθο ὀΡΠγΌΟΙ. τηθαίαβ [ἘΠῚ, αἰξθηϊδι5. νοι 8 Ταΐο 818 

δρία εὐ; γταδίοεσθα μιθαἀϊθαπιθαΐα, αὐὰθ οδοίαοϊα πε 86 

αἰμδοαπὶ, αὐδοάαπι ᾿μέτο ἁἰΓαπρία, ἀπϑοᾶαπι ξουῖ5 αἀπιοία: 

εηΐδάῃμθ Βαθο οπιηϊα ἐχοχοιίαο. Ναπὶ ὁ. ἀποχαθ ἰππὶ 

οΙνοὺβ δχοτοιαθηΐία ροϊοῆ, ἰὰπι ρδὲ [Γμδουβ πιθαξπβ 6}1- 

οὔτθ; ἰαπίοαμα ἔβη οἱΡ18, απᾶπὶ το ἀἸοα Πα θη ἐἶ6. ἐδππϑη 15 

Ῥὰ5 γχδθῆαϊ, ἀυδγίο {α{1π|5. 65 πΈΪΠ0 σοΥροΣῚΒ ποτὶ μαριΐα,. 

οἱ Ἱποομιπιοᾶο Ἐχῖρὶ, 86 γϑἀππᾶσπξ, απᾶπὶ ρατγὶίεσ εξ 

οὔχπθ Παθπαμάα,. εἰ ΓΟ]1415 δχίοππάμαιϊς, Ηδὲς παι απὸ 

Ὡποοιαμοάα οα1]5 δἰξθηνιδ ΠΡ ῈΒατ8 χα! η Θ18 [ἀςρ6-: 

ἄμπμπε; ΘΣχθτο δ Πομῖθ8 σψᾶχο δάθο. Π1}}1] [616 Γαφοϑάι!, πὲ 

οἰίαπι Ἠγηητίαθ απιδοᾶαηι ΠΙΘΠΙΡΥ 8. δοοϑᾶδεξ, αὐππι δὲ πιδία-: 

Ξ8}15 τρίθ σα]οῦ δορομπαϊξαξ,, δὲ ἐσ ραυπη ταΐεχ [δ αἰξίτα 
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καὶ δυσπαϑείας ἐγγιγνομένης," ὡς δ᾽ ἄν τις ἐν καιρῷ γυμγά- 
ζοιτο; καὶ μέτρῃ; τῷ προσήκοντι χρῷτο καὶ τάξει “αἰ, ποιία 

τῆτν τῶν κατὰ μέρος ἔγβογερθῦι τῇ δεοίση, νυνὶ μὲν οὐ πρό- 
κεύται λέγειν, ὥσπερ. οὐδὲ περὶ τρυφῆς χαὶ χαιροῦ καὶ 
μέτρου καὶ τάξεως καὶ ποιότητος, οὐδὲ πεοὶ τῶν λεπτυνόγ- 
χων ἐδεσμάτων, καὶ πομάτων, οὔδὲ περὶ τῶν ἀλλοιούντων 
κατὰ ποιότητα φαρμάκων " οὐδεγὸς χὰρ αὐτῶν οὐδέπω. τὴν 
κατὰ μέρος εἴπομεν χρῆσιν, ἀλλ᾽ ἠργέσϑ μεν ἐπὶ κεφαλαίων 

μόνον ̓διελϑεῖν ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς ὑ ὑπομτήμασιν ὑπὲρ. ἅπάγ- 
ζω» ἐπὶ πλέον εἰρήσεται: 

Κεφ. ιε΄. Νυνὶ μὲν γὰρ εἰς σύγοψιν ἀγαγεῖν ἠβουλή- 
θη, ἅπασαν τὴν πραγματείαν, ὡς μηδεμίαν ὕλην λαϑεῖν, 

ἧς ἔμπειρον εἶναν χρὴ τὸν ὑγιεινόν. οὐδὲν γὰρ χεῖρον ὕχγιει-- 
»ὁν ὀνομάσαι τὸν ἐπιστήμονα καὶ ὑγιειγῆς ἁπάσης τέχνης; 
ὥσπερ τὸν μόνης τῆς περὶ τὰ γυμνάσια γυμγαστήν᾽ ἀτὰρ 
οὖν καὶ ὠνόμασεν ᾿Ερασίστρατος οὕτως αὐτόν. ἔν δὲ τοῖς 
ἑξῆς ὑπομνήμασιν ἑκάστης τῶν εἰρημένων ὑλῶν ἐπισκεψό- 

ἄυτι165 ᾳπθοᾶδπι οἱ ἥγήηία8. οὐτηραταίιτ, Οποπιαἀπιοά πὶ 
ΜΘΥῸ [6 δ" αῖ5. ἀθρῖζο ἐθπιρο 6. θα ἀσδατια οχογοϊΐοςξ, δο 

Βηραϊατιμι δοϊοπιπι οτᾶϊπθ ἀξοοπίξ απαϊ αΐςατα. πξαξατ, 

τπσσο εαμίἄθπι οχθααΐ "οπ ἤαΐα!; Ποιξ πρὸ ἄθ δ᾿ ΘΕ 
ὑρῆπβ ἐοπιρουθ, τηοᾶο, ογάϊπθ, απα]ϊίαΐα» [εὦ προ ἄς δ- 

ἐφπμδηῖθιβ Οἱθ18 δ Ῥοῦριιθ, ποὺ ἄς 115 χῃϑασοα που 18, 

αιδς απα]ϊαϊθ. Ἱπημπλαΐατιε; 1τ}11π|8. Θηΐϊπὶ ΠοχτίηΣ μαοΐθπιβ 

Ῥαγεϊουίαγθτι παπι αἀἰκίπηιθ, σοπίθη! [αμηπηαεϊπι Ἂς ΡῈτ 

οαρῖία ἰαπίπμα αἰ Πε, Ὅογπσι 1π [εααομΡα5 ΠΡ Ὶ8. 46 
μα μῖρα5 Τα Ππς᾽ ἀροίτιχ,, Ε Ξ 

ΟΡ. ΧΥ, Ναμο οπΐη ἴῃ σοπιροπάϊιπι σρᾶϊσοτθ 
ἐοῖαπι Ορτιβ ῬΙΘοαϊ, απαίθητβ. Π:116 πηαίουα Ἰαΐοσθε, οτ]α8 

εἴς ρουϊίαμι ἀβοθαῖ, ἀπὶ ΟἸΊ 61 [αγτ δ 5 ἐπε πἄαθ ἀυέθμ, 

Ῥχοβίθξησ; πϑάπθ. δμΐμι τοΐεσέ, πὶ ἀϊαοίεουπι νοσοα8 ΘΌ:); 

αὶ [οενατιάα [ἀπϊξαΐ5. ἀγέθι ἴθπεῖ, αιιοπημααπηοάτιπι ποαας, 

πῃ ργιαπαῖεη, «αὶ ἑδηΐππι, πᾶ6 δὰ βχοχοϊαοπεβ. Ῥοσγί- 

πϑπΐ, οα]]εῖ: ααἰη Ἐγαπῆναϊι8 σποσαθ 1ία Θαπι. ΔΡΡ061}14- 

σὴς, [πὶ ΓΘα πο πεΡτι8, γϑσο. σ οϊπμη  πῖΡτ8. ἀϊοέαγτιπι ἦατπι τια- 

ξουϊασαμι, Ομαδατιθ ἔππὶε ἰθπιραβ,.. ὅτιο ΘΧΕΣΡΘΡ ΠΣ, ἔπεϊ 
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Ἐά. ΟἸιάτε, ὙἹ. [64.65.1 ΕΔ. Βα, 1γ. Ὁ...) 
Βεθα τὸν τὲ καιρὸν καὶ τὴν ποιότητα “αὐ τὴν ποσότητα 

καὶ τὸν ἐρόπον τῆς χρήσεώς, ὡς μηκέϑ᾽ ὕλην μόνον, ἀλλ᾽ 
ὑγιξινὸν αἴτιον ̓ γίρέσϑαϊ. ἐν τρισὶ γὰρ τούτοις γένεσι πρώ- 
τοις ἐστὶν ἡ ὑγιξινή. πραγματεία, καϑάπευ χἀὶ ἢ ,ϑεβαπευ- 
δικήν. σώμαδί τὲ καὶ αἰτίοις καὶ σημείοις " : δώμασι. μὲν 
μύτοϊς τοῖς ὑγιαίνουσι; ἃ χρὴ φυλάττεσθαι τοιαῦτα, σημείοις 
δὲ τόϊς συμβεβηκόσιν αὐτοῖς , ἐξ ὧν διαγυνώόκεταυ, αὐτίους 

δὲ ὑφ᾽ ὧν ἡ φυλακὴ τῆς ὑγιείας γίγνεται. τέτταρας ᾿δὲ τῆς 
-ξούτων ὕλης τὰς διαφορὰς οὗ δοχιμώξατον τῶν ὅΈΘΣΌΡΕΙΡ 

ζατρῶν ἔϑεντο, προσφερόμενα ᾽ ποιούμενα, “κεγούμενα, Χὰλ 
Ἶ ἔξωθεν ΤΟΟΡΠΕΌΣΣΟΣ ᾿προσφερόμενα μὲν ἐδέσματά τὲ καὶ 

πόματα, καὶ εἰδῇ τινὰ τῶν φαρμάκων, ἐσὼώ τοῦ σώματϊοξ 
μ : 3 - : ὙΠαν Ὁ ὙΤΟΊ ΤΩΣ : 
λαμβανόμενα; καὶ τὸν εἰσπνεόμενόν ἀέρα, ποιούμενα δὲ 

». 2 ᾿ 
τρίψευς. τε καὶ περιπάτους χαὺ ὀχήσεις καὶ ἱππασίαν καὶ 
κίνησιν σύμπασαν. ᾿ εἰ, δ᾽ οὐ πᾶσα κίνησίς ἐστι γυμνάσιον, 
ἀλλ᾽ ἡ σφοδροτέρα μόνον, προσκείσθω ᾧδε τῇ χυνήδευ τὸ 

δ 5 ͵ Ὡὰ βεσις Ὁ Φ 
ογυμγάσιον, ὧς εἶνων. τὰ ποιούμενα πυγήσεις. τε παὶ 

ἢ 

γυμνάσια, [85] δυγκαταρυϑμοῦν ἐὺ δὲ τῷ γέγει, τῶν αἰτῶν 

ᾳφια!Παἴθηι,. ἴα. ἀπαηαϊδίδυα; ἕπτα πἴτι5 ΣΔΟ ἤθη ἐνάᾶθ- 

χαβ, 1ἰὰ αὐ ποῖ 7αηὶ Πϊδίουια ἰαπίαπι ἢξ, [6 [ΑὨτΙ ἢ 

δοπίερναιᾶας δααΐα. Ἐϊομῖπι ἴα Πα μὲϊοε ῬΥΙΒΑ15 8θ)ι6- 

Φιρυβ οοη ΒΓ ΓΑ α 5. ὑπιπάδθ Παϊατν ἀδαΐθ ἂο τ6- 

- ἀμ  Ὑποίποάαβ; πε ρ6 σου ροΥΡι5, οαπΐ5, Ποτδ: οοχ-. 

ῬοΥΙΡυβ αὐπάξτῃ 118, αἴας εἴ [πὰ 74πὶ [πὲ, δὲ δὸ Παιὰ 

Τευνανὶ ἀερεμξ; δρπιδ. νόσοι, απαὲ 1ρ9. δοοίδπηξ, ἐς 

φαϊθαβ σορΌζα Ἰρία αἰσποίοιππίαν, αι ἀΐδια, ὃδχ φαϊξ 

Ῥὰς5 οαἤοάτα [ἀηλίαϊ18. ρϑυποιαν, Ηδξανη γπαϊδυϊαπὶ {ἃ 

ἴχονῦ σεμευιριδ ποτα ἸΠΘαΙΟΟΥ άπ ΡχΟΡ ΔΕ ΠΣ 6 [ἀπὲ 

ὉΟΠΙΡ]οχί, δΠιι πα ῖ5, εδἀὐποοπαϊβ, ξαοϊε μα ἴ5, ἘΧΕΓΙ͂οο5 

ἀπο ΠΡ 5. ἘῈ ἀἰαπηεπἀουαπν «αι θῆν ποίη. οἰδι5, 

Ῥοδίας; δὲ αὶ ἀσϊα τηϑαϊσαπεθηΐουθη {πίχο (αἸηΐξαν, ὦ εἰϊἀπὶ 

δξξῷ ἀἰγάρίαβ ἀπίδ!Πριίαῦ; ΖἀοΙΠἀογ τα ὙΕΧΟ γιοιῖο; 

ἀπιθα]αῖιο, νερὸ; Ἑααϊίαϊῖο, -ἄδηταπθ ομἸπὴ8 χπϑέας. Οαοά 

ἴα ΟΝ ααῖν]5. πιοΐαβ ἘΧΘΥΟΙΓαΟ οἱ, [εὰ [οϊαπι «αἱ γὰ- 

Ἰεπίιοῦ δὲ, ἀὐποιάξαν τοί ὀχοιοίαιο, αὐ πε ἑλοϊοι4ά 

ἕμῶλ τηθ ἰδ. ἐπ εχ ὁδοξία 10." Ἐεϊδία ἴων κα΄ μος ὀδυϊδὲ 
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ἘΔ: Ὅματι, ὙΙ, [65.] πος δ [ββα αν, (51:82. 
ξῶνδε “αὶ ἐγρηγόρσευρ Ξαὺ ὕπνοι καὶ ἀφροδίσια, ᾿ τὰ δὲ ἔξω: 
ΘῈ προσπίπτζοντα, πρῶτος μὲν ὅ περιέχων. ἀὴρ, ἔπειθ᾽ ὕσώ 
λιουομέγοις Ἶ ἀλειφομένοις προσπίπτει τῷ δέρμαξι, ; δαὶ εἰ 
δή τύ φάρμακον ἔστιν, οὐκ ἐλβαῖνον ὃ ὅρους ὑγιξινοῦ;, ὥσπερ 
ἅλες, ἢ μύρτα; ἢ νίτρον; ἢ ἀφρόνιτρον, ἤ τὺ τῶν αὐτοφυῶν 
ὑδάτων Θερμῶν. ἢ δὲ τῶν κενουμένων ὕλη. προξίρηταν μὲν 
Ὀλίγον ἔμπροσϑεν" εἰ δ᾽ ὀρϑῶς ἀνειδιήρηταν τοῖδ προειρῆ- 

Ῥέγοις τρισὺ γένεσὺ τῶν υὐτίων, οὗ ῥάδιον ἀποφήνασθαι: 
τύχα" γὰρ ἦν βέλτιον. ὑπὸ μὲν τῶν προσφεοθμέγων ζαὶ 
ποιουμένων καὺ προσπίπεόντων ἔξωϑεν ἀλλοιοῦσθαί τὲ καὶ 
μιετακοσμεῖσϑαν φάγαν τὰ κατὰ τὸ σώμα, τὴν μετάβολὴν 
δὲ. αὐτῶν γίνεσθαι κατά τε τὸ ποιὸν καὶ κατὰ τὸ σπτόσὺγ;, 

"αὶ κατὰ μὲν τὸ ποιὸν ἐν τῷ ϑερμαίγνεσθαι (55: Καὶ ψύς: 
χεσϑᾶυ" καὶ ξηραίνεσθαι καὶ ὑγραίνεσθαι, κατὰ δὲ τὸ ποσὸν 
ἔν τῷ τρέφεσθαν καὶ πεγοῦσϑαι, καὶ αὐτήν 7ε. τὴν πένωδιν 

. εἶγαυν διίστήν, ἑτέραν μὲν τῶν περιττωμάτων, ὑπὲρ ὧν λέ: 
γον ἔμπροσϑεν ἐλέγομεν, ἑτέραν δὲ αὐτῆς τῆς οἰκείας οὖ- 
σίας ἡμῶν φύσεως ἀποῤῥεούσης, ἥτις ἀντίπευταὶ τῇ ϑρέψει, 
ἘπΉ ΓΟ θὲ ἀὐόῤφρις, χρὴ Ἤν ὁμωνυμίαν, ἣν Ἵππο- 

δέπιδ [Γοαἥπ5). νἱρι δὰ εἴ ψΌημ6. ἔχ ἤσεβ ἐποεμΠβαβ 
ῬΥϊχαὰβ. [ἢ δα 16:5 105 (αδ τ, ἀδμι6 «ᾳιαφούπαμο ἴῃ Ἰάναπ3 
ἐπὰπι τσ θηπασανο οαΐεπι ἱποϊάυπέ, δαπι ἢ «ἄοα πιδᾶϊ: 
απιρπίμι, [ΔῊ τα 115 πο πᾶδο πῆ δ5 πῦπ ἐχοδαϊε, σϑιμεὶ [Δ], 
τογτία, ΜΕ ΠῚ, ΡΗΡ ΟΣ σαπα, ἐξ ἀφπανται ἀπ αὰ6 Προπίθ 
πάϊατια δὲ δαϊεηίη: ἙἘάδαπδδηάοζίιη ναὸ χπλαϊοχία 
Ῥ᾽αορδϊοια Ῥάα]0 [πρνὰ εἴ. Αἢ νεΐο ζεοίβ {πῖρὰς ῥσαθαϊ: 
815. ὍΔ βαρ απ βου 5. ΠΙΠΏΙ αἰνια ΠΕ, ποι 16 ο116 ἀϊχεο 

ἀπ, «απ 6] 1πι5΄ Ζοτία Τα δὲ ἀπηδιδμαϊο, 1 οΙἸο μα 15. δὲ 

ΤΟΥ. ἸΠΟΙ θα ΠΙΡς. ΑἸ ΒΥΑΥῚ ἱτηπιαία Ἰατι6 Φουρ5 αἰ σεῖο; 

ἀλα απ πὶ ψΈΣΟ δὰ ἢ πα! αΐίθ ποσὶ, δὰξ χααπίίαΐς: 

ἴῃ ἡπαμίαίθ, ἀὔμι δαὲ 1πσα]εἴοις, ἀὰξ σείει σεταίασ, δαὲ 

βοοοίοῖε, δὰξ Βαπιδοίαχη σχεδίας; 1ῇ αὐδηιίάξξ, “δμπὶ 

ἉΠΕΩΣ; δὰξ᾽ ἱπαῦτεΣ. 724πὶ νασπαίϊϊοποπὶ 1ῤίαπι ἀπ ρΙοοπι 

«ἀδαὰθ Εἴτα, ἀϊτειαμα δχοσοηιθητοραη, ἀξ «αἴδὰ5 ρμαῦϊο 

απὶς ἀἰχιητδ, ΑΙ γαμ χιαίαχα 5 ΓΙ αὩ 146 το ξγαθ αὐπάπδ 

ἀοῇμποπες, φάθ παι οΩΣ ἐσ δάνενίο ορρδηϊίαζ; ΝΟ 

Ββοορ᾿ Ιοοο ὁρεῦδδ ῥϑδίϊμαι ζμοσὶς Βοιπομυπιζαμι; ἀπαίῃ Πρ. 
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Ξά, Θματε, ΨΊ; [66.1.6 Ἕ; Βα. ΤΥ, (α55.) 
πράτης. ἐν τῷ περὺ τροφῆς συγγράμματι διείλετο, φάμενος ὧδε; 
τροφή, δὲ καὶ τρέφον, τροφὴ δὲ καὶ τὸ οἷον, τροφὴ καὶ τὸ ΡΞ 
λον, τῇ μὲν γὰρ χατὰ τὸ πρῶτον σημαϊνόμενον τροφῆ τε καὶ 
πέψει. τὴν ὠποῤῥοὴν τῆς οὐσίας ἀντιδιαιρεῖσϑαν χρὴ» τῷ ἢ δὲ 
κατὰ τὸ δεύτερον αἱμοῤῥαγίαν. τὸ χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν αἵματος 
ἅπασαν πέγωσιν, τῇ δὲ. κατὰ τὸ τρίτον ἔμετόν τε καὶ λειεντε- 
ρίαν. ἀλλὰ περὶ. μὲν. τῶν τοιούτων διαιρέσεων, ὃ ὅπως ἄν τίς 
ἐθέλῃ, τυϑέσϑω. τῶν δ᾽ ὑλῶν ἁπασῶν τῶν ὑγιευνῶν ἐπίστα- 
σϑαι ἀναγκαῖον τὰς δυνάμεις τὸν τὴν ὑγιεινὴν τέχνην ἴμε- 
τιόντα καὶ γὰρ ἡ. ἐπιδέξιος αὐτῶν χρῆσις ἐντεῦθεν ὁ ὥρμηται» 
γίνεται, δ᾽ ἧ ἐπιδέξιος αὐτῶν χρῆσις, ἐὰν. τόν τε καιρὸν ἔχά- 
στου. καὶ τὸ μέτρον εὕρωμεν: ὥστε ἐπὶ ταύτην χρὴ προϊέναι 
μᾶλλον, οὐ τὰς μοχθηρὰς αἱρέσεις ἐξελέγχειν. ἀλλὰ »αἱ ἐπειδὴ 

μέγεθος ἱκανὸν ὃ πρῶτος ἤδη μοι λόγος ἔχει, τοῦτον μὲν' 
ἐνταῦϑα καταπαύσω; τὰ δ᾽ ὑπόλοιπα τῆς πραγματείας. ἐν 
τοῖς ἕξῆς διηγήσομαι. 

Βοοταΐεϑ πῃ ἀρ πο πὰ ἂς δἰπιοπίο ΑἸ ΥΧΙΕ Π18 γοιρίθ: 

,Αἰἐπιστνέμπι αἰξζαῖ 6(Ἐ.,. ψιροὰ πείγέξ; αἰμεαῖ, φμοαῖ χα φἱὲ 

γυμέγέσηδ; αἰμιαῖ, φιοα πιρέτἐἐεργιέπη ὁ. Οὐῖρρε εἴ, φαοᾶ 

Ῥυῆπα Πριαϊβοαίοπθ δἰ πιθηΐαα. ἔνα σιαΐγιῖο. οἵδ, [Ὡρδπ-- 

εἶας ἱρῆπβ Πυογοι τϑοῖθ Ορρομαβ5: 61 ψεχῸ, ἡποά ἴπ [- 

οὐθλᾶα Πρυϊβοαίζοια δοοϊρίζασ,, ἔπτι ΒαθιποΥυ Πα σὶ8η|, ἔππη 

ὯΠ0Ὸ τ  ΘῚΡΟ ογαχιθπὶ [ΔΗ ρυληἷ5. νδουπαξίομθπι; οἱ ὙΈγῸ, ᾳποά 

ἔοσο.: Πρυβοαῖο ἀϊοξίαν, νουηλίπιην, οἱ ἸἸοπΐουαῖη. ὙΨογαηΣ 

48 τα Ρὰ5. αἰνιποηῖρτι5. Παίπεσα Ῥσὸ δυριχῖο ουϊνί5. Ποραΐ, 

Οαϊδααῖθ απΐεπι Ῥχοροβίαμπι ἀὐΐθπι στἱΐα δάμη ἤταίιτις. οἱ, 

Ἅτιπο, οὐαχιῖβ πηδξοχίαθ, απᾶ6 δά [Ὡ]ΌΡΥΘπι νἹοίη8. τδίοπιθ τα 

Ῥεσεποῖ, νἱγαβ μαρουα σοιηροσίαβ 6 πθοεῖϊδ, ἀπαπᾷο Β16 

ἀδπππι ἀσχίεσ, θ᾽ π5. οὐἹταΣ ἀἴα5. Ο(οπέϊπρις απίθη ἀοχίεσ 

6}05 “ὈΠ15.. ΡῚ ορρογίαμθαιπ ομ)αβατια, ἔδμιρτβ δ χηοάηι 

απῖ8 ἱηνοπου, Οὐάγα δα στο Ῥο τι, σοπδο ρχορεγαπ- 

ἀμπη,), 40.8}} ῬΥΔΥ5. ΟΡΙΠΙΟΣΙΡτ5 Τα [6116 18. ἱπηχηογατι πη. 

Θεά, ααρχΐδηι [815 νου θουτιτη, Ὀχϊχατιι. μοο. σοϊαχηθπ. οοτ- 

Επεῖ, οἰαυάθέας ποῦ Ιοοο. Ὁποᾶ τεϊΐαπππι οροτῖϑ εδ, ἴῃ 

τδεΐοσιϑ Ἔσϑαπθηιατ. 

ΔΥΓΣΓΓΙΓΤΟΥΣ αι ον ὦ 



ΤΑΛΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΊΝΩΝ ΛΟΓῸΣ Β. 

ς 

ἘΔ: Οματε, ΨΊ. [66.] ἘΔ. Βα ΤΥ. (520 
: Ἁ “- τ ᾿ 

Κεφ, α΄. Τὰ μὲν δὴ χεφάλαια καὶ τοὺς σκοποὺς 
- « - ΄ { , 

τῆς ὑγιεινῆς τέχνης ὃ πρόσϑεν λόγος εἴρηχεν᾽ τὰ δὲ κατὰ 
» - τ ; η τ Ξ μέρος ἀπαντὰ πειρᾶσθϑαν χρὴ διελϑεῖν, ἀρξαμένους αὖϑες 

ἀπὲ ἐκείνων, εἷς ἅπερ ἐτελεύτησε τὸ πρῶτον γράμμα. ὕὑπο- 
΄ ἷς 7 ς« “ - ΄ ἊΣ « ΄ , - 

κείσθω δή τις ἡμῶν τῷ λόγῳ παῖς ὑγιεινότατος φύσει, τῆς 
΄ , ΄ - - κ) 

τρίτης ἑβδομάδος ἐτῶν ἀρχόμενος, ἐφ᾽ οὗ πλάττειν τε καὶ 
- - ΄ ͵ χοσμεῖν τὸ σῶμα προκείσϑω χαϑ’ ὅσον οἷόν τε πάλλιστα- 

καὶ πρῶτον τοῦτ᾽ αὐτὸ. διοριστέον, τί ποτε βούλεται τῷ 
΄ κι ΄ ’΄ , , ΄ .“ » 

λόγῳ τὸ κάλλιστα προσχείμεγον. βούλεταν δὲ τῦδε. ὥσπερ 

᾿ 

-- [τ τοσρυτασος.. 

ΘΑΙΕΝΙ ὍΕῈ ΒΘΛΑΝΙΤΑΤΕ. ΤΥΕΝΡ ἃ 

ΤΠΒΕΒ ΒΕΟΥΝΏΨΞδ. 

64}. 1. ϑυγαμιαβ δαιϊάομ [οοροβαιθ ΑΥ 8. ΒΥ σίοῖ- 

165 ῬΥΙΟΥ ΠΡῸΣ δἀοουϊέ: ππηο βπραϊα, πιο ρταΐππι. ἀπ 

δύετα ἰδπίαπαπηι, 1Η1Ε0 ΤΌΣΓα5. ἃ 115 Γππηρίο, ἴπ| φαΐ μ5 

Ῥγοχίμημβ ΠΡῸυ οἷ δηΐϊα58. ῬΡγοροηαίν Ἰΐααιιθ Π0Ρ18. π 

ποὺ ἩΡτο. [Ἀ]ΠΡουτίππαθ πϑίτισαθ ῬπῈΣ; 41 781} θυ πὶ 

ϑοιδίῖ8 ἔμπας Γορίθπηϊαμη ἐπργεάϊξαν; οα718 σορΡὰ5 οἰπηρογα 

“φοιπρομποχεααθ, αποδά βουὶ ροΐεῖ, απαπὶ ορέϊπηθ. ῬγΌρο- 

δίπηι δέ. Α΄ ῥυΐπηθμι πος ἐρίαμι ἀεπηϊεπᾶππι, ααϊά ΠΡΣ 

γΈΠε, ψιοᾶ δἀ)εοίννιβ, ορεϊπα. ὙῸΙΣ ἀαΐοιι πἱμαΐσπχ 1116, 

ΘΑ ΝΞ τὸ. γα. ὲ Ἐ 



88 ΓΑ͂ΧΗΝΟΥ ΜἸΕΙΝΩΝ : 

ἘΔ. ὉΠαττ, ὙἹ. [66. 67.]} Ἐᾶ, Βα: ΤΥ͂. (555. 
ἱὐτῶν τῶν σωμάτων ἐδείχϑη παμπόλλη τιῤ οὖσα διαφορὰ, 

κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῶν βίων, οὔς βιοῦμεν, εἴδη 
πάμπολλά ἔστιν. οὖ» οὖν ἐγχωρεῖ τὴν ὠρίστην τοῦ σώματος ἐπι- 
μέλειαν ἐν ἅπαντι τῷ προχεϊρισθέντν βίῳ συστήσασθαι, ἀλλὰ 
τὴν μὲν ἑκάστῳ βελτίστην οἷόν τὲ, τὴν δ᾽ ἁπλῶς ἀρίστην 
οὔκ ἐγχωρεῖ κατὰ πάντας τοὺς βίους ποιήσασθαι. πολλοῖς 

γὰρ τῶν ἀνθρώπων μετὰ περιστάσεως πραγμάτων ὃ βίος 
ἐστί, “αὐ βλάπκεεσθαν μὲν ἀναγκαῖόν ἔστιν αὐτοῖς ἐξ ὧν 
πράτεουσιν, ἀποστῆνγαν δ᾽ ἀδύνατον. ἔνιον μὲν γὰρ ὑπὸ 
πτωχείας εἷς τοὺς τοιούτους ἐμπίπτουσι βίους, ἔνιον δ᾽ ὑπὸ 

δουλείας, ἤτον πατρόϑεν εἷς αὐτοὺς καϑηκούσης, ἢ αἶχμα- 

λώτοις ληφϑεῖσιν, ἢ ἁρπαχϑεῖσιν, ἅσπερ καὶ μόνας δου- 
λείας ὀνομάζουσιν οἵ πολλοὶ τῶν ἄνϑρώπων, [67] ἐμοὶ δὲ 
δοκοῦσί καὶ ὅσον διὰ φιλοτιμίαν ἢ δὲ ἐπυϑυμίαν.͵ ἥντι- 
γαοῦν εἵλοντο βίον ἐν περιστάσεσν πραγμάτων, ὡς ὃλί- 
γιστα δύνασθαι σχολάζευν τῇ τοῦ σώματος ἐπιμελείᾳ, καὶ 
οὗτον δουλεύειν ἑκόντες οὖς ἀγαθαῖς δεσποίναις. ὥστε 
τούτοις μὲν οὐ» ἐγχωρεῖ γράψαν τὴν ἁπλῶς ἀρίστην ἐπιμέ- 

Οποχηδπιοᾶππι σοτρονπια ἱρίοταπι ππτπθχοία άπ ἄϊνοτῇ- 
145 ἰγταάϊία εἴς, 1ἴὰ νΐαθ χταϊϊομππμι, απΐθτι5 σίνίμητβ, ἴρθ- 

οἷε5 (ὑπὸ ἀϊνονίαε: Ἐυρο Πουὶ ποαιηῖ, τὶ ἴπ ἀπά] 6 Ὲ ρτο- 

Ῥοπία νἱΐα ορίλτηθηι ΟΟΥΡΟΙ5 ΠΟΙ οαταᾶπι Δαἀμη1 Π1Π065, 

[ο «τὰ Ὀμΐαπθ ορεϊπια. ΠπΠέ, Ππᾶποὸ ἀδατια 11σϑέ. παρ }- 

[οἹ]αῖο ἔθυμιοπθ ορίζπα ἢξ, ἴπ ΟἸΏῺΣ Θσχθαῃ υἱΐα ὩῸΠ 

εἴν; δ ἡπαχίπια ΠΟΙ ΠΠΙΠΙ ῬΔΥ5. ΠΡ 1101 8}} ἡ 6σοί!15. ψΊῦατα 

ἀριΐ, ἀπο5 οἴαπι 1666: 840 115, ἀπ ἐγαοίαῃξ, 6 προείϊο:; 

πιδο ἰδ ήμ θη τητιξαγθ ὈΟΠ 1 Ποτιθπι 1ἰοεΐ, ΑἸ φησι ΡῈ ἱπό- 

Ῥίαπι ἱπ᾿ οι πιο! νἱΐας ἰονέθην ἱποίαπηξ, 4111: [δυυϊιπιΐο, 

ἀπάτα ἀξ ἃ Ῥαυθπίθιι Ππαργθϊξασίαιη ἀσοθρθυτη!, δἠξ 

4165 ῬΕῈῚ νἱπὶ δ απδπι ΟΑΡΕ ταρίϊνο; ἀπ|8 οἰΐαπὶ [0145 

[Γεγνιξαΐοβ σπίρτιβ σι πηχιαῖ, ΜΠ νερὸ, εἴ «ῃϊ δη ἐοπῚ8 
ἀπξ συ]αίν!5 οπρίἀ!ξαξῖ5. ογαξία ποροίτ18. ἱπηροάϊ αην Ὑ] δ 
ἀεϊορουιπξ, (πο πηῖητιβ ΘΟΣΡΟΥ οαταπᾶο σνάοατα αἰιδαηΐ, 

Ἢ ἀυοαπα [ογνίσο ὉΠΠῸ ἀομλίηῖδ οὐ αυϊάθηι Ῥοἤιη 8. νἱ- 

"ἀεμῖπα. Οπατὲ 1ῖς. ορίϊπιαπι ῥχουίηθ φΟΡΟΣῚ8 οατᾶπι 



«ΦΟΙΌΣ 8. 85 

ἘΔ. ΟΠατι. ΨΊ. [674 Ξ ἘΔ. αἴ, 1. (553) 

λειῶν τοῦ σώματος“ ὅστις δὲ ἀκριβῶς ἐλεύϑερος ὕ ὑπάρχει 

καὶ τύχη καὶ προαιρέσει, δυνατὸν ὑποθέσθαι τῷδε, ὡς 
ἂν ὑγιαίνον. μάλιστα, χαὶ ἥκιστα, γοσήσειε, καὶ γηράσειεν 

ἄριστα. καὶ μέν. γὲ χαὶ ἡ ὑγιευνὴ μέϑοδος, “αϑάπερ 
οὖν χαὶ ἄλλη πᾶσα μέθοδος, ἀρχὴν διδασκαλίας τοιαύ- 

τὴ» ἐπιζητεῖ. τὸ γὰρ ἁπλοῦν χαὶ ἄμεμπτον ἐν ἑκάστῳ 
γένει, καϑάπερ τις κανὼν, ἅπάντων ἐϑέλει" προτετάχϑαν 
τῶν οὗχ ἅπλῶν οὐδ᾽ ἀμέμπτων. ἁπλοῦν δὲ καὶ ὄμεμπτον 
ἐν μὲν τοῖς σώμασι τὸ κατεσκευασμένον ἄριστά ἐστιν, ἔν 
δὲ τοῖς βίοις. τὸ ἀκριβῶς ἐλεύϑερον. ταῦτ᾽ οὖν ἄμφω 
πρῶτα συζευγνύσϑω πατὰ τόνδε τὸν λόγον. εἶθ᾽ ἑξῆς 

ἑκάστη κατασκευῇ σώματος μοχϑησᾷ βίος ἐλεύθερος μι- 
γνύσθω κῷπειϑ' ἑξῆς ἀρίστη κατασχευῇ σώματος ἕχαστος 
τῶν ἐν δουλεΐᾳ τυνὶ βίων" ἐπὶ δὲ τοῖσδε τὰς μοχϑηρὰς 
τῶν σωμάγων κατασκευὰς ἐπαλλάξωμεν τοῖς μοχϑηροῖς βίοις, 
εὖ μέλλεν τέλειος ἡμῖν ὃ λόγος ἔσεσϑαι. ᾿ 

Κεφ. β. Τίνα ποτ᾽ οὖν ἀρχὴν τίϑεσθαν προσήκευ 

ΓουὶρΠῆς Γαῤογνδοστμι πΐ, ὕεται, Π᾽ απ͵ΐβ Ῥ]απα ἔπη 
οαία, ἔπη οΟμΠ]Π1ο Πὲ 11ρὸγ, πο Ῥχαθσορις 148. 6, 

αποιαδιηοάδπμ) οἵ Γαηῖζαΐθ᾽ Ῥ]ατΊ ται Τρπαῖαχ, οἱ πο 15 

χη 6. ἰδηΐθίαν, εἴ σομπμηοαϊ π6 οἰΐγαααθ 1061 πὶ 

εποίοαί. Οπίπ εοἴΐαιη [αμτίαϊ5. ἕποπάαθ τποίποᾶϊ8, δοπέ 

8116 ΡΙαηθ 4παθ!ρ6ὲ πηοί ποάϊι5, δ] Πα ο ἀοοθμ 1 11 ΕΠ πὶ 

φῬοῆευϊαξ, 5ιᾳφυϊάοπι, αποᾶ Πιηρίοχ ἱπομ]ραίπιτη τς εἰξ ἴὰ 

ΟΥ̓ βΈΠΟΓΘ, 14 Οαθίου!8 ΟΠΙΡι5, 4πᾶ6 πθο Πιηρ]οῖα 

μηδ, ἢδο οα]ρα νδοαμξ, οδὰ σοραα απαθάσηι, ὈυαΘρομῖ 

γοῆιυῖαί, ὅϑδπθ βηιρΙος ἱπουϊραΐμπηαπια 1π ΘΟΣΡΟΥΊΡιι5. α11-- 

ἄδπι οΠὉ, αποά ορίϊπιθ οομἤιεπξιπι 6; 1 νἱΐαθ βθποσίθτιβ, 

ᾳαοᾶ οπιηΐπο ΠΠρουππι εἴ. Ῥυίπιπμι Ἰδιίαν Ποο Πἰρχο, ἄπο 

μαβθο οοπλαποία ἱγϑοίειητιβ: ἀειηᾶς οπΐαας ὙἹ ΕΟ Θόχ ΡΟΣ 18 

ἤαΐυϊ νἱΐα Προσα πὲ αἀϊαποία:" τῆοχ ορξπιαθ ΘΟΥΡΟΣῚ8 

οοπξαεϊομΐ ἢΠπριῆαθ [αν ν115. νἱίαθ ἔρβοιθθ οοραϊθμίαχ; 

Ῥοῆτεπιο Ὑἱιοίοβ. οοσροστπι Βαριϊα8. οὐπὶ ῬΡαΥῚ Ὑἱνθμαξ 

ΒϑμουΡτιβ Ομ ροπλι5,9 ἢ Ρ]αμπαϑ τορὶβ δρ[οϊαίῃβαμθ 

Ἴεχμο ζαΐηγα5. οἴ." ς 

Ὅδ4ρ. Π. Οποάηαι Ἰρίξας ῥσοροπίαβ ασεβ ἰῃτίμπι 

ΕΔ 



ῷ ἃ ΤΑΔΗΔΟΥ͂ ὩΤΕΙΝΩΝ 

ἘΠ. Οπατι, ὙΤ. [67.} ἘΔ, Βαῖ, ΤΥ. (α85.} 
τῆς ὑγιεινῆς πραγματείας τῷ κόλλιστά τε κατεσκευασμένῳ 
τὸ σῶμα χαὶ τρίτης ἑβδομάδος ἐτῶν ἀρχομένῳ, καὶ μόνῃ 

27ὴ 
σχολάζοντι τῇ τοῦ σώματος ἐπιμελείᾳ, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα 
πάρεργα τεϑειμένῳ; ἐμοὶ μὲν δοκεῖ τὴν ὕφ᾽ “Ἱπποκράτους 
εἰρημένην ἔν τε τοῖς ἀφορισμοῖς, ἔνϑα γράφεν᾽ πόνον σί-- 

τίων ἡγείσθωσαν; ἔν τε τῷ ἐπιδημιῶν ἕχτῳ κατὰ τήνδε 

τὴν ῥῆσιν" πόνοι, συτία, ποτώ,. ὕπτον, ἀφροδίσια, πάντα 
μέτρια. καὶ γὰρ χαὶ τὸ ποσὸν: ἀφώρισεν ὅπάσι, προσϑεὶς 

τὸ χατὰ τὸ τέλος τῆς ῥήσεως ὄνομα, τὸ μέτρια, χαὶ τὸν 

καιρὸν ἐδίδαξε τῇ. τάξει τοῦ λόγου. εἶς γὰρ τὴν τῆς 

ὑγιείας φυλακήν ἄρχειν μὲν χοῆ τοὺς πόνους, ἕπεσθϑαν 
δὲ σιτία καὶ ποτὰ, εἶϑ᾽ ἑξῆς ὕπνους, εἶτα ἀφροδίσια τοῖς 

γε μέλλουσιν ἀφροδισίοις χρῆσθαι. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα πάντα 

κοιγὰ πάσης ἡλικίας ἐστὶ, τὰ δ᾽ ἀφροδίσια μόνης τῆς τῶν 
ἀκμαζόντων, ἡγίκα περ αὐτῶν ἢ χρεία, ὡς ταῖς γε πρόσϑεν 
τε χαὶ ὄπισθεν ἡλικίαις ἢ οὐδ᾽ ὅλως σπερμαΐνειν, ἢ οὗ 
γόνιμον σπερμαίνειν, ἢ μοχϑηρὸν γόνιμον ὑπάρχειν. ἀλλὰ 

ΠΘΡΟΣ μα αἰαὶ οὗτι ἐπέθ]δη φουρουῖβ, απο οἵ ορίϊπιαθ 

πὸ ποίάθ, οἱ Τευπτι δοίδ 8 Γορίθπμτθτι 761 ἀπ ΡΥ ΘΠ αγ, 

δες οδείουβ. ῬοβΠα] 8 ομλπῖθαθ ΤΗΣ. ΟΟΥΡΌΤΙ5. οὔατα 

νοοῖ ὃ ΜΙΒῚ ἴατπιθ νἱδοίαν 18, οπιοά ἃ Ηϊρροοτναίθ ὑγδᾶι- 

ἐπι εξ ἴππὶ ἴῃ. ΑΡ ΒΟΥ  ἤνῖ5, ἀατ αἰξ: Ζιαῦογες οἰδος 

)γαεοσααϊδες ἰπτα τ ῬΟρΌ]αυϊατα ἸποΥΡου τη. [ςχέο. νοϊα- 

χηῖτιθ, ὯΙ 1ΐαὰ δὰ νευρθαμπι Ῥυδθοῖρι!: Ζαδογοα, οὐδὲ, Ῥοέιι5, 

)οπιπὲ, τθζωιεδ, οπηρώα, πιεέοογδα. δι εἰ πιοάτιπι Ἰρίμιη 

ΒηρΏ]οσηα ἀεβηῖνε ἀἄᾶϊίο [ἋΡ δηέμ ἀϊοίίουῖδ. πομηΐπὸ 

ταθαϊοοσία:ς εἰ ἐθηαραβ ἀοδαϊξ ᾿ρ [Ὁ Γευυηοηῖδ οσάϊηθ. Οὔρρ8 

δα [ῃϊίαιῖ5 ἐπίθιαυη ἃ Ἰδρουρὰβ δ δαίρίσαπᾶατῃ, 405 

Θχοίροσα ἄβρεμξ οἷρ1, ροΐα5, ἀείπαθ [ομγαΐ, τθοχ νϑηὰβ, 

1π 115 νἱἄβμοθῖ, ἀαῖρηβ. σεπεσο εξ πἰεπάσπι. Νάπι χε ]1- 

4ἀα οεχίθ οἵηπῖα ΟὈ)αδααβ δοίαίϊβ [ατιε σογηγητ Πα), ὙΘΗΙ8 

ἀδίαϊα ἐαγιΐτιπι Ποσομ τι 6, πθααθ ἀὰὺ ἐθαιροῦο εἰΐαπι 

ε͵ὰ5. αἱὰ5. εἴ: ὅπα8 δπὶπὶ Ἐπ ν61 ργαθοθίμηξ δοίαΐβϑ, 

νεὶ ἐδαυππίαν, δαὶ Ραμα [Θηλθυι “πο οἤππάπηξ, ἀπ σοχἕδ 

Δηϊοοοππάπιῃ, ααξ χπὰ]6 Τοεομπηάπηι εἰϊππααμέ, ψεσαμι 



«ΦΟΓΌΣ 8. 532 

Ἐᾶ. Ὁλιοττ. ΨΊ. [67.68.1 Ἐὰ. Βαῖ, τῇ. (653) 
γὰρ ὃ μὲν περὶ ἀφροδισίων λόγος εἰς τὴν οἰχείαν ἄνυβε- 

βλήσϑω τάξιν. ἀπὸ δὲ τῶν πόνων ἀρμτέον, αὐτὸ τοῦτο 
“πρῶτον ἂν αὐτοῖς διελομένους, εἴτε. ταὐτόν ἔστι πόνος τε 

καὶ πίνησις χαὶ γυμνάσιον, εἴτε πόνος μὲν χαὶ κίγη- 

σις ταὐτὸν, ἕτερον δέ τι τὸ γυμνάσιον, εἴτε χίγησις μὲν 

"ἕτερον; οὐδὲν δ᾽ ὃ πόνος τοῦ γυμνασίου διαφέρει. ἐμοὶ 
“μὲν δὴ δοκεῖ μὴ πᾶσα κίνησις εἶναι γυμνάσιον; ἀλλ ἡ 
᾿σφοδροτέρα μόνη. ἐπεὶ δ᾽ τῷ πρός τι τὸ σφοδρὸν, εἴη ἂν 
«ἦ αὐτή κίνησις ἑτέρῳ μὲν γυμνάσιον, ἑτέρῳ δ᾽ οὗ γυμτά- 

ἰσιον, ὅρος δὲ τῆς σφοδρότητος ἡ τῆς ἀναπνοῆς ἀλλοίωσις" 
ὡς, ὅσαν γε. κινήσεις οὐξ ἀλλοιοῦσι τὴν ἀναπνοὴν, οὔπω 
“ταύτας ὀνομάζουσι γυμνάσια" εἰ δ᾽ ἤτον μεῖζον, ἢ ἔλαι- 
τον, ἢ πυκνότερον. ἀναγκασϑείη τις ἀναπνεῖν ἐπὶ χινήσεν 
«τινὲ; γυμνάσιον ἡ τηλικαύτη κίνησις ἐχείνῳ γεν σεται. 
168] τοῦτο μὲν δὴ κοινὸν γυμνάσιον ὀνομάζεται, ἰδίᾳ δὲ, 
ἀφ᾽ οὗπερ καὶ τὰ γυμνάσια προσαγορεύουσιν ἅπαντες, ́  ἔν 
τιῖν κοινῷ τῆς πόλεως οἴκοδομησάμενον χωρίῳ, εἰς ὅστερ 

καὶ ἀλευψόμενοί τὸ καὶ διατριψόμενοι, καὶ διαπαλαίσοντες, 

ἀιοορίαϊο ἄς νεποσ ᾿πὶ Πιαπι Ἰοσαπι ἀητοταίασ, ΔΑ 1880- 

ὙἸΡα5 νογὸ ογαϊοπάπιη, 110 ἀπία οἠϊπΐα ΟἸ ΟΠ Ὸ, ἀπ 1 θη 

ἐπὶ Ἰαροῦ, ταοίτιβ εἴ. Ἵχεχοιίαο; δὰ ΙάΡῸΥ εἰ πιοίΐμς 

ἀάφμι, δἰϊμᾷ νογο ἂρ Μμὶβ οχογοϊίαίο; δὴ τηοίμῃϑ σο5 ἄϊ- 

νετία, Ιαροῦ οἵ Ὄχοχοϊίαϊο ποιίαπαιη αἸοταμέ, Δ, τ ]ἘΕϊ 

αὐϊάθηη ΠῸΠ αυϊνὶ5 πιοία5 δχοσχοίζαϊϊο νι θίασ, [οἀ “ἔα"-- 

ἔπι, ἢ 418. νεμοπιθπῖον εἴ. Οποπίαμι αἰιΐθη ΘΟΡΙΠῚ, 

«ἄπαθ δᾶ «ἰϊᾳα!ά ἀϊοπμΐην, οἰ «τιοά, νϑμβπιδηΐίι5. αἸοϊξμτ, 

ἤθει Ῥοΐοῖ, οὖ ἄρῃ πιοΐα5. ΔἸ ΕΣ δέ Ὅχογοϊίαιο, αἹίοτὶ 

χοῦ ἢέ, -Τογπιΐπτ5. ἐριἐπτ σα μοππιθηΐίαθ εο Δ ΠΟ] 1 π|5. αἱ-- 

τογαῖϊο; απαπᾶάο, ἴπ ααῖθι5 τποῦθι5. πᾺ}1ὰ ΠΕ Δ] ΟΙ ἴιι8 

ταπίαο, Πο5 ποππη1 ᾿οχογοϊαϊΐομος νοοαπιπβ. Ουοᾶ ἢ 

4015. πιαἾτι5 πὶ πτιῖνο, σϑ]ουμ5. δπὰξ ΟΥΘΡΣΪα5. 718πὶ 6Χ πιοία 

.ἀ]απο χοίρίγχανο οοριίασ, δπϊο σεγέβ ἑαπίῃβ τηοΐαβ Ἔχ οχοῖ- 

ἰαῖο ον. Ἐπ ρίαν σομηηπηξεῦ Θχοχοιία ο ψοσαΐαν, 

Ῥχορυῖθ νοσοὸ ἃ ἴοθο, ἀθποιηϊπαΐαῦ, ἀαρηι ΒΥΠλ Ια πὶ ΟΠῚ- 

65 ἀρρε]ϊαπξ. ἰἴβξ ἰοοβ οἵ 1 ῬΌΡΙσα αἰαθα ὉγΡ15 τὸ- 

᾿εἴοπϑ᾽ οχίγποΐαβ,, 410 ππαθμάιϊ, ἔγισαπάϊ, Ἰποίαξηνι ; ΑἸ ΓΟ μτΣ 



δ6 ΤΑΔΦΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΠ᾿ ΟΠΒατε, ΝῈ [681 ς ἘΠ. Βαῖ. 1Υ. 653. ἜΡῸΝ 

ἢ δισχεύσοντες, ἤ τὺ τοιοῦτον ἄλλο πράξυντες; ἥκουσιν. ἢ 
δὲ τοῦ πότου προσηγορία ταὐτόν μοι δοχεῖ σημαίνειν. ϑα- 
ὑτέρῳ τῷ ὑπὸ τοῦ γυμνασίου ὀνόματος εἰρημέτῳ δηλοῦσϑαν 
τῷ κοινῷ. καὶ γὰρ οἵ σπάπτοντες, "αὶ οὗ ϑερίζοντες, καὶ 
ἱππαζόμενοι πονοῦσί τὲ “αἱ γυμνάζονται κατὰ τὸ κουνὸν 
τοῦ 7 ἘΠ) ΠΟΤΟΥ σημαι(:αϑδ)νόμενον. ἐμοὶ μὲν οὕτω διηρήσϑω 

περὶ τῶν ὀγτομάτων, παὶ κατὰ ταῦτα τὰ σημιινόμεγα πᾶξ 

ὃ ἐφεξῆς λό ἰόγος ἀκουέσϑω. εἶ, δέ τις ἑτέρως βούλοιτο χρῆ- 
σθαι, συγχωρῶ. οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ ὀνομάτων ὀρϑότητος ἥκω 
᾿σχκεψόμενος, ἀλλ᾽ ὡς ἄν τις ὑγιαίνον μάλιστα" καὶ πρὸς 

τοῦξ αὐτὸ χοήσιμον ὑπάρχον μον περί τὲ τῶν γυμνασίων 
-καὶ πόνων καὶ ξυλλ ἤβδην εἰπεῖν ἁπάσης κινήσεως διελέ- 

“σϑαν, τὰ σημαινόμενα τῶν ὀνομάτων ἠναγκάσθην ἀφορίσα- 
σθαι αἱ μὲν δὴ τοῦ γυμνασίου χρεῖαι καὶ διὰ τοῦ πρώ- 
«του μὲν εἰρηνταν λόγου, βέλτιον δ᾽ ἂν εἴη καὶ νῦν ἔπα- 

γελϑεῖν αὐτὰς διὰ βραχέων, ἐπειδὴ σκοπός Τε ἅμα χαὺ 
Ἀριτήριον αὗταν τυγχάνουσιν οὖὐσὰν πάντων τῶν κατὰ μέρος 
4} Ὁ Ὸ:» υ 

΄ 

“αοίατί, δὐὶ (16 «ὐϊρρίαπι ἐδοίατι σοπβπαπε, Τα οτὶβ 

ἀρ] απο τάθηη. ταλμῖ Βραϊῆθανα .σἹ ἀοᾺ Σ ὅπηι 

ρδιοῖο  Πρηϊβοαϊίοιιθ. ποι Ὁχογο δ πΐβ, ποΠρ8 

πομπή 110, ἀπο Ῥγαραϊχίπηθβ;" ατῦρρθ ααὰπὶ φοἕ 

ἰᾳθ, ἐοαϊιηξ, δὲ φαΐ πιρέππί, οδἕ ααἱ δααιᾶπε, ποπ 16Ρο- 
ἼΘΑΣ τποάο, [Ἃε4 εἰΐατπι Θχθυοιίθπξαν, δοπιπημΐ [α]έθπι 

ΘΣΘΥΟΙ Αἰ Ἰουἶ5 ΔΡΡ6]]αἴοπο. ἘΠ ἀε πομπηπῖριβ. 4πὲ- 

ἄθμὶ 1ίᾷ πόρῖ8. ἀεϊεχιηϊπαίππη Ππί, αἴαπα δα Ἰιαθὸ ἤρπΐ- 

Ποαΐα - ομλη5 ΠΗ ἀεδίποορβ ἴθσπηο ἱπαπάϊαϊι, Νβὸ 

Ταπγθιι., ἢ 'ααῖ5 οἴ, «ἢ ΑἸλέου αἱ νοῖτ, ῬυοΒῖθθο : ατάπιάο 

ΔΟῊ το ἄθ τθοΐο ποπιίππσι αἰ αἰ ρπξαΐπν 5 ἀοοοίῃ, [6 

φαθηηδαπποάμπτη [(απϊξα5 σα ΠΟΙ]. χηαχίπιθ ροῖπί. Δα 14 

σεῦο, ἀππηι. Ρεγοομηηοάπηι ογαΐ 4θ θχγοϊξα016. Ἰάβοτα,. 

ΓΟ ἀξηϊάπα τηοΐα ἀἰδίπρποτο, ποιΐπτιη βσηϊποαία5 ἀ6- 

βυῖσο ἴαπα οοαοΐῃ8. ἀἴάπα -δχδγοξξαίοηῖβ σοχηπιοᾶα εἰ 

τι Ῥυΐοτθ ψοϊαμηηθ ἐγασιία ἕππέ, ποὸὰ 1ἸΏΠΕ16 ἕατθα πὲ 

Ἔα ᾳυοᾶα8 Ῥαποῖϑ 68. ἄοσπυο γερεΐθσθ, αἀπδπθοσυξάθηη ΠΟῊ 

[Ὀλαπλ “ἐροραβ, [ε4 εἴἴατα να] 7πάϊσεβ Γπμξ οπχπΐτιηι, 



: ΑΟΓΟΣ 8. 81 
ἘΔ. ΟΒατε. ΨΊ. [68:1 ᾿ : ἘΔ. ΒΑΓ, ΤΥ. (,(55. 
ἐν τῇ περὶ τὰ γυμνάσια τέχνη πραττομένων. ἦσαν δὲ, ὡς 
ὁἶμαι, διτταὶ κατὰ γένος, αἵ μέν τινες εἴς τὴν τῶν πε- 
ριττωμάτων πένωσιν; αἵ δὲ εἰς αὐτὴν τῶν στερεῶν σωμάτων 
«τὴν εὐεξίαν διαφέρουσαι. ἐπειδὴ γάρ ἔστι πίνησιρ: σφοδρὰ 

“τὸ γυμνάσιον, ἀνάγκη τρία μόνον ταῦτα γενέσθαι πρὸς αὖ- 
τὴν κατὰ τὸ γυμγαζόμενον σῶμα, τήν τε σχληρότητα τῶγ 
ὀργάνων ἀλλήλοις παρατριβομένων, τήν τε τῆς ἐμφύτου 
ϑερμότητος αὔξησιν, τήν τὲ τοῦ πγεύματος κίνησιν βιαιο- 
πέραν, ἕπεσϑαν δὲ τούτοις ἄλλα σύμπαντα κατὰ μέρος 

ἀγαθὰ τοῖς σώμασιν ἔκ γυμτασίων γιγνόμενα, διὰ μὲν τὴν 
σκληρότητα τῶν δργάώνων τήν τε δυσπάϑειαν αὐτῶν καὶ 
“πρὸς ἐγεργείας εὐτονίαν, διὰ δὲ τὴν ϑερμότητα τήν τὰ 
τῶν ἀναδιδομένων ὁλκὴν ἰσχυρὰν, χαὶ τὴν ἀλλοίωσιν ἕτοι- 
“μοτέραν,, καὶ τὴν ϑιρέψιν βελτίονα, “αἱ χύσιν ἁπάντων τῶν 
σωμάτων, ἐφ ἢ χίσεν τὰ μὲν στερεὰ μαλάττεσϑαι, τὰ δὲ 
ὑγρὰ λεπτύνεσθαν; τοὺς πόρους δ᾽ εὑρεῖς γίνεσϑας συμβαί- 
τψεν,.. διὰ δὲ τὴν τοῦ πνεύματος ἰσχυρὰν πχίνησιν. ἔκκαϑαί- 
ρεσϑαν τοὺς πόρους ἀναγκαῖόν ἐστι, καὶ χενοῦσϑαν τὰ πε- 

ἅπα6 ΠρΙΠαιϊπι 1π Θχοτοϊεαίϊου8 αὐτί βοστιπέισ, Ἐπεχθ 

δαΐομα (ΑΥ ὈΙ ΤΟΥ) ρόποτα ἀπρ]οῖα, Ἰιαος «υΐάοπι δα. οχ- 

-ΟΥὐουπθηΐοσαμι νοι ΟΥ 61, 1116 σογῸ δα Ῥομπαπι [οἸξἀαχτιηι 

Ῥαγάππι παριεπᾷίποιι εϑϊοαοῖα. Ναπι ἀποηΐαμι σθμθηηεη-- 

Εἶοχ τποίπ5 οχογοϊίαϊίο οἱ, ποϑοοῖϊο αυϊάοι οἵδ, {τα Βδθο 

ΑὉ 6α Ῥϑυῆοὶ ἴπ οοΥροσθ, αποᾶ φχογοθίθν, τπρ τ σα 

ἀυτίομι 6χ τατίτιο. ἱρίοσαπι αἰἰγιία, σϑπαΐηϊ οαϊουῖβ ἴπ-- 

ογθιιθηΐαμι, οἱ [ριυτπ5. οἰξα ογοπὶ τποΐπηι; ΙΘαῸΣ νοτὰ 

μαθς χοϊίᾳθα οπληΐα Ῥυϊγαΐϊηι οομμμιοᾶα, «τὰς ΟΟΥΡας 

ΘΧουοῖ 15. δοςορία τείενξ; τιέίαπια οχ χῃθιηρχόσιπι μεῖς, 

ἕατα πὶ πιΐπτβ ΟΣ Ιάθουο αἰδοίαπίῃν, ἴα «ὦ δοίϊομο8 

χορ; οχ οαἴογο,, ἔπι ἀραποορηδοσαμι ἢτπι οοτρις γα] ἄαπι 

αἰἰγαοί! ποτὰ, παι, ἐμητατιξα ϊουο πὶ Π18515 ΕΧρΕαϊἔαπι, ἔππὰ 

παἰτ  οτπα Ζ6] 1 οἱογοηΣ δὲ Πηρα]οχτιπ), σΟΥΡΟΣ.Σ ῬΟΥαΠο- 

1161; ομλα5 Ῥουαπαμπῖθ Ῥοποῆοῖο οἕ [44 πιο]]οίοοτε, 

οἱ πιαπηῆᾶα ἐδπιιανῖ, οἵ οσίροβ ΘΟ ΡΌΟΣΘαΘ. 150115 χηθδξῃβ 

Ἰαχίοχες Πουὶ δοοϊάϊ. Δὲ [ρισιία5. νδ]θποσ ἱπιρεῖι οἱ 

ΟΡανρατ ΠῸ8 ΟπΊπο5 τηθαΐπι5 ΠΘΟΘΠ6 οἵδ, δἰ ἐχοχοπιωία ὁχ- 



δὅ ΤΑΖΗΝΟΣ ὙΤΙΕΣΝΩΝ ὭΣ 

Ἕλ. ματι. ὙΙ. [68.] ἘΔ. ΒΔΓ. ΤΥ. (α55. 
ῥιττώματα. ἀλλ᾽ εἴπερ ταῦτα ποιεῖ τὸ γυμνάσιον, οὐ χα-" 
“λεπὸν ἔτι τὸν καιρὸν τῆς χρήσεως ἐξευρεῖν, διότι μὲν γὰρ 
᾿ἀνγαδόσεσι συνεργεῖ, οὐ χρὴ πλῆϑος ὠμῶν καὶ ἄπέπτων 

οὔτε σιτίων οὔτε χυμῶν ἢ πἀτὰ τὴν, Ξοιλίαν ἢ ἐν τοῖς 
"ἀγγείοις πευνέγεσθαν" αίόδυνος γὰρ αὐτοῖς ἑλχϑῆναν πρὸς 

ἅπαντα τοῦ ζώου τὰ μόρια, πρὶν χρηστοῖς γεγέσθαν πε- 
“φϑεῖσι σχολὴ ἦ. διότι δὲ ἐκπαϑαίρει τοὺς πόρους, καὶ κενοῦ 
"τὰ περιττώματα, κάλλιον αὐτὸ πρὸ τῶν σιτίώὼν ἄναλὰμ- 

᾿βάνεσθαι. τὰ μὲν γὰρ μὴ καϑαρὰ τῶν σωμάτων, ὅὁκόδον 
"ἂν ϑρεψηῖο, μᾶλλον βλάψεις. ὥστε ἔς τῶν ἘΙΘΉΒΘΩΥ εὖ- 

δηλον, ὡς δὗτος ἄριστός ἔστι γυμνασίων κἰερὸς, ἡνίκα ἢ 

μὲν χϑιζνὴ ἐροφὴ τελέως ἦ πατειργάσμένη τε΄ καὶ πέπεμ- 
μένη τὸς δύο πέψεις, τήν τε ἔν τῇ γαστρὶ καὶ τὴν ἂν 
“ζοῖς “ἀγγείους, ἑτέρας δ᾽ ἐφεδοεύη τροφῆς καιρός, εἶ δ᾽ 
ἢ τὸ πρόσϑεν ἢ ὕπισϑὲέν γυμνάζοις, ἢ χυμῶν ἀπέπτων 
ἐμπλήσεις τὸ ζῶόν, Τὶ τὴν ὠχρὰν χολὴν ἐπιτρέψεις γεν- 
“ψασϑᾶν πλείονα. γνωρίσματα δὲ τοῦ τοιούτου καυροῦ 

7 

611: Αἴαι ἢ Ποχδιοιϊαξίο μαὸς ῥσδθῆδε, παπᾶ ἀ18)|6116 

Ἰαδθ' ΒΕ Ἔθιηρτια πἀΓὰ8. ΤΡ τπι5 [πα α1 6, Νά αὐδηταίηι α18- 

πὶ δα οποίη πὶ ΠΟΥ ΡῈ αἄϊαγαῖ, τπὸὰ ἄερϑέ, χάση ἀἀπιῖ- 

παπβνδξαν., ᾿ὀγαδὶ Ἱποοθέεαπα. ΟἿῚ δα [σοὶ τα] πᾶο νοὶ 

ἀπ νοπεσαϊο Ψ6] τ ψαΐ5 οομ πεΥΐ, ἀπά Ῥευϊοαϊπαι Πὲ, 

'Ὡθ ὉΥῖπι5, ἀπατὴ ῬΕΥ. ἡπαίασαπὶ οοπόοοοιοπειη {1{1115 ΠΕ, ἴα 

"ὍΠΊΠ65. Δ11}18115. ρατίθθ σταρίαίασ. Οπυοηίαπι νότο εἴ δχῖ- 

᾿Ῥὰο5 τηθαῖτιβ οχρυτραῖ, οἵ θχογουβθηΐα Ἔχ }Π1}, ἘΠΙ1Π85. ἢ 

εὐΐθ οἴροὸ5 βαῖπ᾿ ἀἀμεγ, Παυϊάδη, φαθ ἐπραγα δογρόγα 

μπὲ, αἶμα αὖ ἐχογθηιδτιξὴ8 ράγωπε ργσαία, Ζάξς, φιίο 

ἐχπαρὲς τιρΐτθδ, 60 πιῶρὶβ ἰαεᾶσθ. Ἐπχ' Ἰ15 τίαηπθ ρᾶϊξετα 

ΑΙΡΙΤΟΥ, πῆι εἴς δᾶ Θχογοϊ[αίϊουιθπι φουαπιοα ΠΠητ 

ἐξεμρτιβ,, ἀσππι μοί  πὰβ οἰ ὴ5 ἀαρΊΙοΙ ὀοποοοῖοπθ 781 

Ῥτου[8 [π οοπέβοιβ, οἵ οα; αἴαθ ἴῃ ψεπίνριοαϊο, δὲ δᾶ, 

πᾶς 1π Ὑα 8 [ἈΠ στ] η15. ἀσίίαγ, δὸ ἴαιῃη ἄδπιο οἰδαιάξ 

᾿ἔεραβ 1ἸηΠεῖ. Οὐοα ἢ ἀπὲ Ὁυπιβ δὰξ ροϊούτηβ θχεγοια- 

ἄσπ τιξατῖδ, ὅπ οὐ παῖ ΠππΊοσΙΡ5. ΠΟΙ πέηι Τητρέθν 55 

δα ρα μάαθ 0215 ρσογοπίηπι δακεσίβ. ϑαπδ δαϊαίος ἐξπι- 



ΛΟΓῸΣ Β. 89 
ἘΔ. ΟΒματε. Ψ1. [68, 69.1 Ἑᾷ. ῬαΓ, ΙΓ, (533. 

τῶν οὔρων ἥ χροοιά. [69] τὸ μὲν οὖν ὑδατῶδες ἄπεπτον 
ἔτι δημαίνεν τὸν ἔκ τῆς γαστρὸς ἀταδιδόμενον γυμὸν ἔν τοῖο 
ἀγγείοις. περιέχεσϑαν τὸ δὲ σπτυῤδὸν καὶ χολῶδες, ἐκ πολ- 
λοῦ κατειργάσϑαν" τὸ δὲ μετρίως ὠχρὸν ἄρτι τῆς δευτέρας 
πέψεως γενομένης ἐστὶ σημεῖογ. ὅταν γὰρ πηδξιῷ χφώζηται 
τῇ χολὴ τὸ οὖρον, ὑδατῶδές τε καὶ λευκὸν φαίνεται" ὅταν 

“δὲ πλέον ἀναδέξηταν τοῦ προσήκοντος, πυῤῥόν, ἐπειδὰν 
γὰρ σρβιξεθῶς ἢ πυῤῥὸν, ἢ μετρίως ὠχῤὸν, τη καῦτα 
ἄγειν ἐπὶ τὰ “γυμνάσια, προαποϑέμενον ᾧ ὅσον ἂν ἐν τῇ σὕ-. 
στὲν χὐὠὶ τοῖς ἐντέροις τοῖς κἀτὼ περιεχόμενον ἢ περίτ- 

᾽ 
τωμα" κίνδυνος γὰρ γᾷ τῶν τοιούτων εἰς τὴν ἕξιν τοῦ 
δώματος ἐγεχϑῆναί τι 6 ῥύμη τῆς Ἔν τοῖς. γυμνασίοις ϑερ- 

μότητος ἀναρπασϑέν. εἰ μὲν οὖν εὐθέως ἀποδυσάμεγός τις 

ἐπὶ τὰς ἰσχυροτέρας ἔρχουτο κρήσεις, πρὶν ̓ μαλάξαι σύμπαν 
τὸ σῶμα, καὶ λεπτῦγαν τὰ περιττώματα, » καὶ τοὺς πόρους 
εἰρῦναν, πίνδυνος μὲν καὶ ῥῆξυί τὸ καὶ σπάσαι τῶν στε- 

Ῥεῶν σωμάτων, κίνδυνος δὲ καὶ τὰ περιττώματα τῇ τοῦ 
» τῷ 

οΥΙΕ πιο ΘΟΙῸΣ εἰξ ἀγίπαθ, Ὁπδα ἐπῖηι ἀφίοία, οὐδ πὶ 

αὐμὰςο 1 ὙΟΠΙ5 6116 ᾿πάϊοαϊ [πσοῖπι, (α1 ἃ νϑπίνίοιϊο ἀ152 

ΕἸΡαλξατ; απᾶ6 νοῦοὸ τα ῬΠοίδαια οἱδ, Ἰαπιδαάιπι οὐχι- 

δοοίτπι 6[16 ππ]α μια! Γπσοπηῦ, ατίας τποάϊος ΡΆ]Π1ε; ΡῈ Ξ 

ἰλόίαθ τηοᾶο [θουπάαθ σοποοοίϊομβ οἷς ἤσῃτ.  Οὐπηὶ 

“αηλααδ ὈΠῚΠ Ἰηΐδοία πσῖπα πομάττι οἰδ, εἰ δαποία οἱ αἷρα 

ἀρρατεῖ; χάση ὙογΟ Ῥ]ὰ5 10 6765. 1115 ἀσοερογῖε, σαί 

᾿σογμλίαν. ΕΥγρο, αὐτὴ πῃ φἀϊοου ον εἰξ στιΐα', πιϑαϊο γι εὐ ς- 

6 Ῥ41}6η5, ἔππὶ δχογοιίαῖο δάθαπαάα, [6 δχρμ 5 ῥυἱὰ5 

᾿ΕΧΟΥ ΘΙ η15, ἅπαθ 1Π ψοῆοα 61 που] ουθιι5 1πιθ 1 Π19 

σοπεπεοηΐαν. Ὑογθπάμπμι Θηΐτη, Π6 α1ἃ 6ΧΣ [15 1π Παρ πὶ 

ΟΟΥ̓ΡΟΥῚ5 χαρίαξιιυ, σουγορίμπι νἹαθιϊοθὶ σα]οῦὶβ- νἱ, «τ 

Ῥδν Θχογοιαἴοποπι δοσοη τ, ΕΥσΟ ἢ αυ15 ρμοΐία 7απὶ 

νοῆε Ῥγοῦϊπιβ δα νϑ]θηιο 5. πηοΐπιβ αοοράδξ ΡυΪπ8, (αὶ 

"ἰοΐαμι ΟΥ̓ ριι5 11 0]]1αἴαγ, εἰ Θχογοιηθηΐα οχίθ πα θηξ, εἴ 

ΓΕΧΊΡΩΣ ΟΑΥΩ5 πιθαΐτι5 Ια θην ΟΕ ΠΙΟΣ οἱὉ [ΟΠ ἀαχτα. Ρατ- 

᾿ἔπαπι αααηαρίατη σαρίααι απξ σομν απ ἵν]. ΤΙπιεὴ ἀὰπα 

Ῥχαδίοίοα εἰξ, πθ. σχοσεπιθηΐα [ρίσιἕπϑ ἱπιρεΐα ἱπηρῸ]α Ργδε- 



90 1.5.2 ΝΟΥ ὙΖΣΊΙΕΙΝΩΝ 

ἙΠΛ-: Ὁματι. ΨΙ. [60.] : Ἐὰ. Βεῖ, ΤΥ. (555. 

πνεύματος ῥύμη χυνήσαντος τοὺς πόρους ἐμφράξαι. οὖ δὲ 
κατὰ μιπρὸν προϑερμήνας προμαλάξειε μὲν τὰ στερδὸ, 
προλεπτύνειε. δὲ τὰ ὑχρὸ » καὶ τοὺς πύρους εὐρύγειε, πίνδυ- 
γος οὐδεὶς οὔτε τοῦ ῥῆξαί τὸ μόριον οὔτε τοῦ τοὺς 'πότ 

βθους ἐμφράξαι ἂν ξαταλάβον τὸν γυμναξόμενον: ὅπως οὖν 

ταῦτα γένοιτο, χρὴ προϑερμῆναί τε μετρίως ἀγατρίψαντα τῷ 
σινδόνι τὸ σύμπαν σῶμα, πῴπειτα. δ ἐλαίου τρίβειν. οὗ 
γὰρ. δὴ εὐθέως τὸ χρῆσθαι τῷ λίπεν συμβουλεύω, “πρὶν 

ϑερμανθήναί τε τὸ δέρμα, καὶ τοὺς πόρους εὐρυνθῆναι, 

χαὶ συλλήβδην εἰπεῖν εὐτρεπισϑῆναι τὸ σῶμα πρὸς τὸ κα- 
᾿ταδέξασϑαν τὸ ἔλαιον. ἱκαναὶ δ᾽ εἰς τοῦτο παντάπασιψ 
ὀλίγαι περιαγωγαὶ τῶν χειρῶν ἄλυποΐ τε καὶ μετρίως ταχεῖαι; 
σκοπὸν ἔχουσαι ϑερμῆναν τὸ σῶμα χωρὶς τοῦ ϑλῖψαι: 

καὶ γὰρ. χαὶ φὰνεῖταί͵ σοῦ; - τούτων γ9 9 Β θγ» ἔρευϑος 

εὐανϑὲς ἐπιτρέχον. ἅπαντι τῷ δέρματι. τὐδ οὖν ἤδη τὸ 

λίπος ἐπάγειν. αὐτῷ, καὶ τρίβειν γυμγαῖς. ταῖς χερσὶ συμμέ- 
τρῶς ἐχούσαις σαληρότῃητός τὲ σαὶ μαλακότητος ,᾿ ὅπως μύτο 
συνάγηταν χαὶ σφίγγηταν τὸ σῶμα, μήτε ἐχλύηταν καὶ 

ἰοίοβ τηθαΐαβ ονέμτομϊ, ϑὲπ δπΐθηη ἔθη πὶ Ῥυΐπβ. οα]οΐα- 

οἷοπᾶο οἵ (Ὁ11865. Ῥανί8β ῬΥΔΘΙΊΟ] 6. ῖ5, οἱ ΠΟΥ 65 ἐοηπα-- 

ψοσῖβ, οἵ οχίσιιοβ μιθαίτβ ἸαχανοΣῖθ, ΠΠΠ στη ρΘΥΪΟΒ]π ηλ 

Διδο᾽ ΣᾺΠΙΡΘΠΙ - ΔΠοα]8. πο ΟΡΠγτιΘ ΔΙ οἱ. απ| Θχογοθίατ, 

ἀχηρεμπάςθι:, ὍΣ εὐρὸ μαέο ἤδπί, οροτίθε Πίθοϊο ἐοξαμπα 

ΘΟΥΡῸΒ ᾿πϑαϊοογίξε; ἔρίοαημἄο ᾿υῖπ8. οΑ] ΘΔ ΟγΘ, τῆοχ οἷδθο 

ἄτίοαυθ. Νϑαμθ οπῖπα. Ῥχοΐϊητιβ δοσράθηάπμπι δὰ Ῥίηστιδ 

οοπίςο, δυιΐθ νι ἀρ! οθὲ απδηι οὐ 85. Ἰποα]οτιδ, δὲ τηθαίτιϑ 

Ἰαχθαίαν, οἵ, αὖ [θ161. ἀἴοαιαι, ατια πὶ ρχαθραγαΐτχι ἀρίστη 

4ὰς σοΥρι8 δὲ δά οἱϑιμπι οαρίθπάππι. ΕἸ ταὶ [ἀξϊ8. οπιπῖπο 

Φαπξ Ῥάποὶ υηδητηλ. Οἰγουμπδοίηβ, «(αὶ Ὑπ|Π10 σΟΠΊΡΤΘΙΠΣ 

δηΐ. σγᾶνθβθ, οἵ μιοάϊοθ. σϑίθυεβ), Ἦπο ἀΦοηπμ γ αι δα 

ᾳῃρίαιη αἸἰγθοῖῖ, τ ΟΟΥΡτιβ. οἱἴσα ΘΟ ΘΠ απὶ οδ] οἰ δοίδηΐ, 

Βιφιίάθπι Ῥογδοῖῖβ ἢ8. Θθυποῦθ Ποθρὶ: ἢοσίάμπηη τηβοτοπι 

Ῥ6Ὶ ἰοίδπι. ἀϊαπάιϊ οαίθα. απ Ἰρίεαν, Ῥίπιστιο ἱπάπορι- 

ἄτππι, δἰ παᾶΐβ. Ἰρηδλ1η8., απᾶ6 πιθάϊαμ ἸηΐοΣ Π10116 ἀπ- 

σαπιαας ἡποάπι [εσνοπέ, ἰπΐρισαμάμη, σπαίομτιβ πθα8 

ὁοδοΐαμι εἰ φομυιοίτιηι ΘοΥΡα5 δΐ, πθαπ6 αἰΐχα, απδπὶ Ρᾶτ 



ΟΤΌΣ 8. οι 
ἙΔᾶ. ΟἸιατε. ΨΙ. [δ9.] Ἑὰᾶ. ἘΞ Ε :Υ: [5595 

χαλᾶταν περαιτέρω τοῦ δέοντος, ἀλλ᾽ ἐν τῆ φύσει φυῖ ̓ώτ- 
τηται. τρίβειν δὲ χατὰ μὲν τὰς πρώτα ἐπιβολὰς ἀτρέμα, 

τοὐντεῦϑεν δ᾽ ἤδη κατὰ βραχὺ παφαύξαντα, καὶ μέχρι 78 

τοσούτου τὴν» τρίψιν ἐπὲ τὸ ῥωμαλεώτερον ὦ ἄγειν, ὡς ὅ.}λι- 
βεσϑαν μὲν ἤδη σαφῶς τὴν σάρκα, μὴ ϑλᾶσθαι δέ" μὴ 

πολλῷ δὲ χρόνῳ τὴν οὕτως ἰσχυρὰν τρίψιν ἐπάγειν, ἂλλ᾽ 
ἅπαξ ἢ δὶς ἔφ ἑκάστου μέρους. οὐ γὰρ, ὥστε σχκληρῦναν 
τὸ σῶμα τοῦ παιδὸς, οὕτω τρίβομεν, ὃν ἤδη τοῖς πόνοις 

προσάγομεν, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ προτρέψαι τε εἰς τὰς ἐνεργείας, 
καὶ συστρέψαν τὸν τόνον, καὶ τὴν ἔξ μαλακῆς τρέψεως 

ἀραιότητα σφίγξαι. σύμμετρον γὰρ αὐτοῦ τὸ σῶμα φυλάτ- 
τεσϑαν χρὴ, “αἱ οὐδαμῶς οὔτε σχληοὸν οὔτε ξηρὸν ὦπο- 
τελεῖσϑαν, μή πως ἐπίσχωμέν τι τῆς κατὰ φύσιν αὐξήσεως. 

τοῦ. δὲ χρόνου προϊόντος, ὅταν ἤδη μειράκιον ἡμῖν γίγνη- 
ταῦ), τότε χαὶ “τῇ σχληφοτέρᾳ τρίψει χρησόμεθα, καὶ ταῖς 
μετὰ τὰ γυμνάσια ψυχοολουσίαις, ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων 
αὖϑις "εἰρήσεται. ᾿ 

εἴ, Ἰαχυπὶ γο[οϊαἰαπιηπθ Ππαΐ, [δα Ἰορὶ πα 6 ταξιταδ τπο-- 

ἄσπι ἴεννοῖ. [αγροσαπάτιπι ψογο Ῥυΐπηο σοπίχοοίαίει Ὁ] π-- 

ἄϊι5, πᾶς Γδμῆιη Ῥαιϊο Του Ππι5.,. θαΐθητβ ἀπποία ΓΘπῖρον “δά 

γαιθη 5. ΖυΙοίομΘ, αἀυορᾷ Ἰαπὶ σα ποηλ τηδηϊοο ργ6- 

τηαῖ, οἰΐτα ἴαπιθπ ἰδοῇοπθα; Παπάαπαχαδηι ἴαμπιθα ἰαπὶ 

σγαάα 1υϊοίίοιια ἀϊα πἰοπάτιπι, [οα΄ [Ἐμ16] τι 015. ἴ ἀπὰ-- 

απ6 Ῥαγίο; πθῆὰθ δπίμ Τρτοαίαν Ἡτι7ιι8. ῬΤΟΣῚ ΘΟΥΡα5, τι 

ἡπαυτοίασ, ἀπ 14 7141} «α ἜΧορο ἀΠἸοηοπι ΡῬσο ποίπηιι5, 

[κα . Ῥοίπιβ ἴχπι Ῥγοιηρειπαο «δα δοίϊοιββ οχοϊξθξισ, 

ἴαμν τορτν ΘΟ] Πσαΐαν, δὸ Ταγιίαβ Ἰαχτίαϑαιθ, απαθ "ηο]]εῖπ. 

Τοθομ οπι οοπίξοιία οἴ, σου πΠσαΐῃσ ἂὸ οοβαΐιν, ΟμρΡ9 

τηϑᾷϊο- ἰοα ρεχαπιθπΐο ἴοσναῦὶ Πα) 5 ῬΌΘΣΙ. ΟΟΥΡ8. ορογίοξ, 

πθο τιίψπαπι ἀπσιηι Ἰ2Ο]ΠΘν 6 οἴποῖ, ὩΘΟΏΡΙ παίαγαϊθ. οἤτι8 

Ἰπογδηπθπΐαμ πῃ] ροαίασ. ΔΑ ρτοσοάθηϊξο ἔθιῆρογθ,; 440 

ἥατα -πορὶ5 ΒΓ δάο]είοθπβ, ἔππι 6 ΤῸ ἀιισῖονυς Τγϊοίΐοπθ. αἰδ-τ 

ἸΏῸΥ, Ῥχαθίεσεα ἃὉ δχογοϊ δέίοπα {ρα Ἰαναίΐοπθ. Υε- 

ται ἄς 1115 ροῆξα αϊοοξαχ. 



92 τῇ ΤΣ 5,ΖΗΝΟΥ͂ ὙΣΖΣΕΙΓΝΩΝ. 

ἘΔ. ΟΒετι. ΥἹ. [70 ἘΔ. Βαΐ, ΤΥ. (35. 
το Κορ. γ. [70] ἜΥ τῇ δὲ παρασχευαζούση “πρὸς τὰ 

γυμνάσια τρίψει, σκοπὸν ξχούση μαλάξαι τὰ σώματα, τὴν 
μέσην σαληρᾶς. καὶ μαλακῆς ἐπικρατεῖν γοὴ ποιότητα, ταὶ 
χατ' ἐχείνην τυποῦσϑαν τὸ σύμπαν, σπολυειδεῖς. δὲ ταῖς 
ἐπιβολαῖς τε "αὶ περιαγωγαῖς τῶν χειρῶν αἵ ἀνάτρίψεις γι- 

γνέσϑωσαν, οὐχ ἄνωθεν κάτω μόνον ἢ κἄτωθεν ἄνω φε- 
- ρομέγων αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ πλαγίων, καὶ λοξῶν, ἐγκαρσίων 

1τε καὶ σιμῶν. καλῶ δὲ ἐγκάρσιον μὲν τὸ ἐναντίον τῷ. εὺ- 

ϑεῖ, σιμὸν δὲ τὸ βραχὺ τούτου παρεγκλῖνον ἔφ ἑκάτερα, 
χαϑάπερ᾽ γε καὶ τὸ τῆς εὐθύτητος ἑσατέρωσε πρὸς ὀλίγον 
ἐχτρεπόμενον ὀνομάζω πλάγιον" ὅσον δ᾽ ἀκριβῶς μέσον 
ἐστὶν εὐθείας τε καὶ ἐγχαρσίας φορᾶς, λοξὸν τοῦτο προσα- 

γορεύω. καὶ μὲν δὴ καὶ τρίψμειν τε καὶ ἀγάτρυψιν οὔ διυόί- 
σεν λέγειν, εἰδότας ὅτι τὸ τῆς ἀνατρίψεως ὄνομα συνηϑέ- 
ὄτερον τοῖς παλαιοῖς ἐστε, τὸ δὲ τῆς τρίψεως τοῖς νέοις, 

ντολχυειδεῖς δὲ κελεύω γίνεσθϑαν τὰξ ἐπιβολὼς τε καὶ περια- 

γωγὰς τῶν χειρῶν ἕγεχα τοῦ συμπάσας ὡς οἷον τε. τῶν 

{ 

Οαρ-: ΠΠ. Ι͂ὰ Ῥχδεραγαΐοσϊα ψϑῦὸ απΐδ δσϑγοί αϊϊουθβ 

Δυϊοοιθ, απᾶθ παὸ Γρεοίαι, πὲ σογρτίβ χροΐ, τη01115 

Ὁαγάθαιθθ πιθάϊατι πα] 1[αἔθπι. ἀΟΥΩΪ ΠΑΡ οροτγίθε, 80 :ῬγῸ 

οὐ αάομπι απ ξα 15 τα θη, - ᾳαϊοαιια τα! ατπια εἴθ, φπῆρί, 

ανῖαθ δὐΐθηι ατιαπν Ἰπαχίηιθ ΘΚ Τα ηταηι 1π͵θοξα οἰγοππη 

δοίπααο Ξγιοομ 5. οἵα ἀθρθρθαμ; πθὺ ἄροῦπθ τηοάο ἀε6- 

ΟΥὐἴαμπι, δαΐ Ἰμΐοσμθ [ὨὐΓαπι Δα μι 146, [δα οδἴάδτν ἔππὶ 1π 

Τιυρεβοΐαπι, ἔπι 1π ΟΡ] ΦΠμη1, ἕππα 1π. ἐγαηίνουἤση, ἕστα 

4π ΓΑΒ τ π [ν ου ἔπτη. Ἄόοο ἐγαπίνογίατη, «αοά τϑοΐο εἱξ 

οὐπένατίπιη; {ἀρὲγαπίνουιμ). σοτο, απο ραπ]αϊαπι ἱπ 

τϊαγπααθ, ῬάΣίθαι ἀφο! παῖ; ΤΥ [α5 Γαργθοΐαμι, 'ποά ἃ 

Φθοῖο ραπ]αϊαχα πἰσοηθ νου η8 τϑοθᾶϊε; ΟΒ]απππι, αποᾶ 

ἜΘΟΥ ἐγαπίνουπαμα μ]απο οἷ τηδάμπιπι: Οαἷπ οδἰΐδι {1 οξῖο-- 

ἀδπὶ ΘῈ ῬΟΥ ΣΡ ΟΠομ πὶ ἄϊσορθ ὩΪ1Π11 τοίοσε, ἢ Γοϊνευ μα, 

ῬοΥ ΓΙ δ ΟΎ115 πομοτ ψϑίθυθαδβ, ΦρΙοε Ιου ὙΘΟΘ ΓΙ ΟΣΙΡ 5 

“ποι ταξαπι. οἵδ. αυιῶπν ἀμπίθπι ΒθΡὶ πϊδηατιπ). ἔμιπὶ 11|76- 

οἰάπι, ὑάμι οἰτουμηϑοίαμ Ψ6]1π2;. φῆο νἱἀθηοοξ πηϊνογίδθ, 
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μυῶν τὰς ἦνας ἔξ παντὸς μέρους ἀγατρίβεσθαι. τὸ γὰρ 
οἴεσϑαν; τὴν μὲν ἐγκάρσιον ἀγάτριψιν, ἣν δὴ χαὶ στρογγύ- 
λην ὀνομάζουσιν ἐ ἔγεοι, σκληρύνειν καὶ πυχτοῦν καὶ σφίγγειν, 
καὶ συνδεῖν τὰ σώματα, τὴν δὲ εὐθεῖαν (2354) ἀραιοῦν τε 

καὶ χαλᾷν. καὶ μαλάττειν χαὶ λόειν, ἐκ τῆς αὐτῆς ἔστιν 

ἀγνοίας, ἐξ ἧσπερ καὶ τὰ ἄλλα, ἃ περὶ τῆς τρίψεως εἴρηται 
τοῖς πλείστοις τῶν γυμναστῶν: πλεῖον γὰρ οὐδὲν οὐδεὶς ἔγει 
περὶ δυνάμεων τρίψεως εἰπεῖν ὧν Ἱτποχράτης ἔγραψεν ἔν 

τῷ κατ᾽ Ἰητρεῖον, ὑπὸ μὲν τῆς σχληρᾶς δεῖσϑαν τὸ σῶμα 

λέγων, ὑπὸ δὲ τῆς μαλαγῆς λύεσθαι, καὶ ὑπὸ μὲν τῆς: 
σιολλῆς ἰσγναίνεσϑαν, σαρκοῦσϑαν δὲ ὑπὸ τῆς μετρίας. 

ἔχει δὲ ἡ ὁῆσις ὧδε. ἀνάτριψις δύναται λῦσαι,. δῆσαι, 
᾿σαρχκῶσαν, μινυϑῆσαν᾽ ἢ σκληρὰ δῆσαι, ἡ μαλαχὴ λὺς 
σαν, ἤ πολλὴ μινυϑῆσαν, ἡ μετρίη σαρχῶσαι. τέτταρες 
γὰρ αὗταν διαφοραὶ κατὰ γένος ἐπὶ τέσσαρσυ δυνάμεσί τε 
καὶ χρείαις ἁπασῶν τρίψεών εἶσιν. εἰ δὲ καὶ τὰς μέσας αὖ- 
τῶν προσλογιζοίιεϑι συνεμφαιγομέγας ταῖς εἰρημέναις, Ἐξ αὖ 

«ποαᾷ δοΥὶ ροξοθξ, ταμίου οσπτη ἤρτα8 ΟΠΊ ΟΧ' ραγίο {γ]- 

σαππισ. ΘΙ: θη 67τι5᾽ Γοπξθηξίας. οἰ, παῖ ἐγαῃίνεσία 

ἡπϊοῖῖο (αταιι εἰἴατα τοΐαπ δι 4141 νοσδῃ τ) ἄστει; ἄφη- 

ἴεε, σομπίγαηδξ δὲ σομπῆχιμηραΐ, τεοΐα. οομΐγα χαγοΐαεϊαξ, 

Ἰαχοϑῖ, χπο]]Ἱαὶ δὲ γείοϊναξ οουροσα, δ]πίαθην Ῥ]αης 1ηΓο1- 

ἕΐας ο, οπ)μ5 οαρίοεχα, απᾶ6 Ῥ]οσίδηιιθ συ πηπαίξασιιπι ἀΘ 

Ζεϊοοπο ἱγδάτιηίασ. Νάπι, «1 015 ἀθ Τρ οϊοστιαι νσίαϊο 

αἴοταῖ, ἅπαν) πὰς ΗΙρροσγαΐεβ ἴῃ Ἰἰρτο ἀθ οἰποῖπα τη6- 

αἴοὶ ρχοάτϊαϊ, ποηῖο Ῥ]απθ οἷ. ΑἷῈε δμηΐμι, ἄσχα ΤΠ] οοπα 

ΘΟΜΠΥΙΠΡῚ ΟΟΥΡΙΙ5, ἹΠΟῸΠῚ [οἶνΊ, πα]ΐα ΘΧΙΘΠΌΔΥΙ, πη6]ο- 

οΥἹ ογαείοοσο. Ἡαβοπὲ σεῦοὸ [8 ο)0ὺ5 ψερα αὐ Ἠππο πιο 

ἄμπι: Ζγζοίίο νἧπ λαῦεέ μοϊνοπαῖξ, αἰγέπρεπεδ, σαγσιοπε 

ἀμρεπεῖξ, τγηϊγειεγαῖδ: πέπρε ἄμτα αἰγὲπροπαδ; πιοὶ δ 

 ιρεπαξδ; ποιεῖέα πιϊπιμοπδ;. πιεαϊοογθ. σάγπεπε ἀμ σεπώξ. 

Οπαΐθοι 6] ἴθ. φΈΠποσα αἰβεγομπίίαε τ ααδαάχιρ!οῖ 

Ομπιμΐβ. 1] ομ5. ἴὰπι 1Δοα]ξαϊο πη απ Γαηΐ, Οαὐοά ἢ 

πιοᾶϊας ψαοαὰθ ματα, 4πᾶθ6 πὰ Οἰη μῖ5 1ΠΈ6 5 ον ἀα5 

[6 οσβιρεπέ, δηητμιοσοβ, ἴὰκ ἐπ ππϊνοσαα αἰ οσεπίϊας 



οά ΤΓΑΖΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ, ΟΒατς, ὟΙ. [70. 71. “ Ἑ8. Βαῖ. ΤΥ. (α5..) 

ἅπασαν διαφοραὶ γενήσονται. πόϑεν οὖν ἐπήλϑε τοῖς πλεί- 
στοὺς τῶν γεωτέρων Σθμναδτον οὕτω πολλὰς διαφορὰς 
γράψαι τρίψεων, ὡς μηδὲ ἀρυϑμῆσαι ῥαδίως αὐτὰς δύνα- 
σθαι; πόϑεν ἄλλοθεν, ἢ ὅτν λογικῆς ϑεωρίας παντάπα- 
σιν ἀγύμναστοι ὄντες οὐ συνεῖδον ἅμα ταῖς οἰχείαϊς τῆς 
τρίψεως διαφοραῖς ἐτίοτε μὲν χαὶ τῶν ἔξωϑέν τίνος μνη- 
μονεύοντες » ἐνίοτε δὲ καὶ τὰς ἀπεργαζομένας ἑχάστην τρύψιν 
αἰτίας ἀναγράφοντες, ἔστιν ὅτε δὲ χαὶ πρὸς ἀλλήλας ἔπι- 

πλέκοντες αὐτάς τε τὰς γγησίας διαφορὰς καὶ ὅσας οὔκ 
ὀρθῶς αὐταῖς προσέϑεσαν. ὅταν μὲν [71] γὰρ λέγωσε, τὰς 

τρίψεις ἀλλήλων διαφέρειν ἐῷ τὰς μὲν ἐν ὑπανϑρίῳ γί- 
γνεσθϑαι, τὰς δὲ ἐν καταστέγῳ, τὰς δὲ ἐν ὑποσυμμιγεῖ σπιζ, 
καὶ τὰς μὲν ἐν ἀνεμώδεν χωρίῳ, τὰς δὲ ἐν γαληνῷ, καὶ τὰς 

μὲν ἐν ϑερμῷ, τὰς δὲ ἐν ψυχοῷ, τὰς μὲν ἐν ἡλίῳ, τὰς 
δὲ ἐν βαλανείῳ, τὰς δὲ πρὸ βαλανείου, τὰς δὲ ἔν παλαί- 
στρῴᾷ, καὶ τοιοῦτόν τινά ποιοῦντες κατάλογον, οὐκ οἰκείας 

διαφορὰς τρίψεων λέγουσιν, ἀλλ ὧν οὐκ ἄνευ τινὸς ὃ τρι- 
βόμενός ἐστιν. ἀνάγκη γὰρ πάντως αὐτὸν ἔν τινυ χωρίῳ 

εχ οαΐ. ὕὕπάδμδπι ραν Ῥ]ΌΥη118. Π ΘΟ ΘΙ ΟΟΥ πὶ σ ὩΣ Π8-- 

Πασαπι [ἀσοανγις ἴαμα πτιπηθγοίαβ ΦΡΙ ΟΕ οσια τὴν ΠΟΤ οπ [88 

Ῥτοάοτθ, αᾶ5 ψ6] -ππηηθγο σοι ργο με ἄθυθ ΖΔ 0116 ποῖ ο[Ὁ 7 
οι δαπᾶθ οοτίθ, απᾶπὶ 4ποᾶ Ἰορίοαθ σου θην] Δ 1115 

ῬΙαυθ, Ἔχρόρίθβ. πὶ ῬΤΌΡΥΙ5. ὨἸοποπατα αἰ εγθη 15. οχ-- 

ἴοσμα δ]ϊθπδαὰθ ἱπηρυπαοπίθθ πΟΠΠΗπασδηΣ ΘΟΠΤαπ απΐ, 

ἀπΐοσιηλ οἰΐαπι, αἀποᾶ οδπίας ΦΎΙΟ Ομ 65. ἤπρτι]α8 οβιοίηΐο5 

δα)τοιπιηξ, ἀηΐουμη πῃ ἸΟσῚ ἴτηδ85 1ρ[45 Ἰηΐο} [εἴθ ὕἸοί10- 

τὰσὰ αἰ α 188 σοππδοΐαμξ, ἔπη σΕΤῸ οππὶ Πῖβ8. οἰ 1811, 

'4πα5 1ρῇι. Ῥευρεσδπι «χοορίίαττσξ, Οὐαχι θαΐτι ἀϊοαπξ, {τ1- 

οἴϊομαθβ πΐο ἴθ ἀἸῆασθ, «ἀποᾶ 4]146 [ΠΡ ἄϊο ἴαπὲ, 4«]1αθ 

[Ὁ τεοίο, 41146 ἴπ δἀπιηκία Ὥπρτα, ΤῈ Γ[α5 41146 15 ρεῖ- 

βαΐο Ἰοοο, α]ΐδθ ἴῃ Ἰρϑπαα}}1ο, 1ΐθπι 41186 1π οΔ]146, 4}186 

ὧπ Τισιάο, 8ἃ]146 1π [ο]6, 1186 ἴπι βαΐπθο », «1146 δπία 

Ῥαπιθαπι, 41146 1. ρα] αβῖγα, ἐδ]θυ)αια οαξαϊοσαμ ἐδοϊαπέ, 

ἴαυιβ ποῦ ῬΥΟΡΥΙα8. ἔρἸοομττα αἰ εχ θη ϊα5 αἴδυτιπε, [οᾶ 
645, ἢἤπθ αθαγαμ, Δ]1ητια,.. (αἱ Τγϊοαίαξ, εἴ ποι ροΐεί, 

που ]οδλξ; ἀρ 06. ἀιθιι πβδϑῖϊ8 ομγμΐπο 6 ἱπ ἀχαο ἕεῦ- 



ΦΟΙΌΣ 8. οὅ 
Ἕδ. ὉΒματι, ὙΥ [7.1.2 Ἐᾶ. Βαῖ. τν, (554.) 

. τῶν κατὰ τὴν οἰχουμένην ὑπάρχειν, καὶ ἡρός γε τῷ χωρίῳ 
χειμῶνος, ἢ ϑέρους, ἢ κατά τινα τῶν ἄλλων ὡρῶν. ἐπει- 

δὰν δὲ τὰς μὲν τῷ μετὰ πλεΐογο: ἐλαίου, τὰς δὲ τῷ 

μετὰ ξλάττογος, ἢ παντάπασιν ἐλαίου χωρὶς, ἤτοι διὰ ὋΣ 

χειρῶν μόνον, ἢ μετὰ πένεως, ἢ διὰ σινδόνων, καὶ τούτων 
ἥτου σπληρῶν ἢ μαλακῶν γίγνεσθαν διαφέρειν ἀλλήλων λέ- 
γωσν τὰς τρίψεις, αἰτίων χαταρίϑμησιν ποιοῦνταν τῶν ἤτον 
σχληρὰν ἢ μαλακὴν ἀπεργαζομένων τὴν τρίψιν, ἐξ οὗ γέ- 
γους τῶν αἰτίων ἐστὶ καὶ τὸ τὰς χεῖρας τῶν τριβόντων 
ἤτον σκληρὰς ἢ μαλακὰς εἶναι, καὶ ἤτὸν πιέζεῖν σφοδρῶς, 
ἢ πρῴᾷως ἐφάπτεσθαι. τὸ δὲ τρίτον εἶδός ἔστι τῶν ποῖ- 
λὰς τῆς τρίψεξως οἰομένων εἶναι διαφορὰς ἐκ τοῦ κατὰ συ- 
ξυγίας τινὰς ἐπιπλέκειν ἀλλήλοις ἅπαντα τὰ νῦν εἰρημένα. 
ὅσοι μὲν οὖν αὐτῶν ἢ τὰς ἔξω περιστάσεις τῶν πραγμά- 

των, ἢ τὰς αἰτίας τῶν οἰκείων διαφορῶν ἀλλήλαις ἐπιπλέ-, 

κουσιν; εὐφωρατότερον γίγονταν μὴ γιτώσχοντες ὀρϑῶς" 
ὅσον δὲ κατὰ τὰς οἰκείας διαφορὰς ποιοῦνταν τὰς συζυγίας, 
ἧττον οὗτον γνωρίζονταν σφαλλόμενοι. εἰσὶ δὲ καὶ οἵ σο- 

ΤΑΥΌΥΔ Ἰοοο οἵ, ρσγαβίοσαιιθ Ἰοοῖμπ ψγ6} δοῇαΐθ, σ8] μυ6- 

ἴη8) ὙΨ61 «Παοὸ 4110 δὶ ἰθηροσο. Οπαπ ψοῸ 114 ἀἴ- 

Πάοτνο ἄϊοαπὶ πίον [ {νοι ομοθ, αποᾷ δἱΐαθ ουπι οορίοίο 

ΟΙθο, 41146 δχσίσιιο ἢαπξ, αὐ Ῥγου 5. ἤπο οἷἶθο, ἰάφψις νεὶ 

χηΔῊΌτι5 ἑατιΐτη, Ψ6] δἰϊα ΠῚ στη ρυΐνοσο, ν6ὶ Ρον 11π|- 

ἔδιπι, αἴᾳπιθ ΠοΟ γ6] αὔρουππι, ψγῸ] 1Έπ6,), ΘΔ ΕΓΑΤ απ) Ῥ]Δτ16, 

4αῖρηβ ἔγιοίϊο ἄμγα π10}}Π{{ν6 οἰ ποι ασ, ΘΒ απ οσ Δ ΟΕ. 

Ταοϊπηΐ, ἘΞ 4π|οὸ ἩΣΟΛ τη ̓ σααίαντιθλ οἢὉ σοι σα, “εἰ ἡποά 

ἱρίαθ ᾿γ1οατιξίτιμη. ππαπτιβ ἄπγαθ δι Ώ101165 Πηξ, 1ΐοη σὰς 

Πᾶς. Ῥυθμιαηξ, ὈΙαπάονο. ἢπε δᾶιποΐαθ. Τεγῆα ἴρβοϊοβ, 

ἀπᾶπὶ αἰϊουτιηξ 11, (ΕΣ τητ]ξαβ γἹοίομπτιπι αἴ σα 1α8. δτι- 

ἐπηαπξ, ἱπᾶβ παίοῖταῦ, αποᾶ οπιηΐα 7απὶ ἀϊοία ἱπίου ἴδ 

ῬΕΙ οομ)ιραίοο5 4παίαμπι οορτι!οπί. ΟαἹ Τίδαπο οὡς 115 

ἀπέ οχίουμαβ ΤΕσ ἢ οἰτοσπ Πα 145, απὶ νογάστη αἰ ΤἜΣ 6 -- 

αταμλ οασΐαᾳς ἐπίονυ [ὃ οοροΐαπέ, 36 ἀορτοποη ἀππέττ' 

Ῥδγιηὶ τϑοία [Γοπετο, ΟἿΣ νο}Ὸ 65 ῬΥΟΡΙΙΒ αἰ ΠΌΤΕ 15 

δου) σα ομο5 πϑοίπτιξ, Βουπηι ποῖ ἃὦθο ζο]ὸ ἄξρτεβεπ- 

ταν ΟΥΤΟΓ: ἱπιὸ ΠΟΜΜΠΠ1 [αρϊομπίϊας αἀοαὰθ Ἰαπάορ σα- 
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Ἐᾶ. Ομετε. ΥἹ. [7.1 Ἐᾶ. Βαΐ. ΤΥ. (α54.) 
᾿φίας δόξαν ἀπηνέγκαντο, καὶ δοκοῦσε πλέον εὑρηπέναν. τῶν 
ὑφ᾽ Ἵπποκράτους εἰρημένων: ὧνπερ οὖν καὶ Θέων ὃ γυμνα- 

στής ἔστιν, ὅστις ἔδοξε βέλτιον “Ἱπποκράτους ἐγνωκέναι περὶ 
τρέψεως. ἀφορισαμένου γὰρ ἐχείνου χατὰ τὴν προγεγραμμές 
γὴν ὁῆοιν, ἐν μὲν τῇ κατὰ ποιότητα διαφορᾷ τήν τε μα- 
λαπχὴν καὶ σκληρὰν, ἐν δὲ τῇ κατὰ ποσότητα τήν τε πολ- 
λὴν καὶ τὴν μετρίαν, ὅ Θῶων οὐχ ἀξιοῖ μνημονεύευν οὔτε 
ποιότητος οὔτε ποσύτητος ἰδίᾳ; γράφων ἐν ἄλλοις τέ τισι 
καὶ τῷ τρίτῳ τῶν᾽ γυμναστικῶν ᾧδε. ἄρέσκεν περὶ Ἴ10 

παραγγέλλοντας; δεῖν ἀεὶ οὐνιόρ ταν, ταῖς ποιότησι τὰς 
ποσότητας. παϑ' ξαυτὸς μὲν γὰρ ἀτελεῖς εἶναν πρὸς τὴν 
ἐν τοῖς. ἔργοις κατόρϑωσιν. τὴν γοῦν μαλακὴν. τρίψιν᾽ 
παρὰ τὴν ποσότητα τριῶν ἀποτελεσμάτων πίονητυκὴν γίγνε- 
σθαι τὴν μὲν γὰρ ὀλίγην ἄνιέναν ποσῶς τὴν σάρκα καὶ 

«εὐαφὴ ποιεῖν, τὴν δὲ πολλὴν διαφορεῖν καὶ τήκειν, τὴν 
δ᾽ αὐτάρκη σαρκοῦν τὸ σῶμα πλαδαρᾷ καὶ κεχυμένη 
σαρκί. ὁμοίως δὲ καὶ τὴν σπληρὰν τρίψιν παρὰ τὴν 
ποσότητα καὶ ἴσον ἀρυϑμὸν ἀποτελεσμάτων ποιεῖν" πολλὴν 

ἐα]οστπξ, εἰ νἱδομίαῦ Ρίατα ᾿ηνεηῖδ, απᾶηὶ ατπ86 40 

Η!ρροογαΐθ ἀϊοία [ατι: «πογατη οἷ ὙΠθοῖ συηηδίθβ, 4υϊ 

Χοοα5, ᾳπδιηὴ Ἠ!ρροογαΐθβ, [ΘΠ ἄς Τρὶοοης εἢ νἧ[α8, 

Ναα αὐπηὶ 15. ἵπ τηοᾶο σΟμρΥ ΘΗ θα [5 σουρῖβ ἴπ εὰ ἀ1ῆ6- 

χολΐα, απᾶθ 6Χχ αυδπηίαία Γρθοξαΐαγ; τη] 6 οὲ ἀπ δηι, 

Δ εα΄ νεσο, απ86 οὃχ αυδμίίαία, τηρ]ΐδη) οἵ πιθάϊοογομι 

ΘΟΠοσοί, ὙΠθοι απα]τίαί 5 «απ 8 {ν᾽ χγηϊπῖταθ ἤαοΐθη- 

ἄδτα τηθηΐομ θη) [βουίαχα οομἴοξ, [Γουίρβθι5 πηι 41101, ἔππὶ 

ψογΟ πὶ ἔευο Ογμδἤίσουαπ πππὸ πὶ τηοᾶπι: 296 

7ειοιέοπε ρμγαθοΐρίθηίσθ, ρμίασοξ. φιαγεζέαίθα. (ὈπΙρΟΥ οτεπι 

φιραϊἑξαίέεδθ σοαρέαπααε ε{76.; μ67' ΓΕ πτιαπιφιέα ἐρρεγ δοέϊο-- 

γε8᾽ (πὲ, φιᾶπν πὲ αἰλχιῖς (εσσε[ι6. δας ἐρ.8 ργονεγιαί. 

Ουρρε πιοῖἰδ “γηλοεῖο ΡΓο φιραπέϊέαξί5, πιοο ἐγήρίεα ορτιδ 

εὔῆοῖέ. αιοα οηΐπι ἰονέξο φανηθπὶ Τοπυξέίϊξ ᾿ Ε 7αοϊία 

οπέγοοξαθείεπι γϑααῖέ; πιρρῖξα εἴδγοϊρῖς ἐξ ἔξφωαξ; περαίῖο-- 

ογθ ἔαχα οὲ πωξάα οαγπε ὡμπιρίοέ. δώσ πιοεῖο. ἀγα 

ΤΟ ῳιαπέξίαξἑθ ταξέοπα ἐοϊζαθην ππιογο εὔεοίμς τεααϊέ. 
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ἘΔ, Οματε. ΨἹΊ, [75. 72. Ἐᾶ. Βεῖ, τν. (α54.) 
γὰρ προσάχϑεῖσαν σφίγγειν τὰ σώματα καὶ συνδεῖν, καὶ 
φλεγμονῇ τὸ παραπλήσιον ἀπεργάζεσθαι, "τὴν δὲ αὐτάρχη 
σαρποῦν μεμειωμένη. καὶ εὐπεριγράπτῳ σαρκὶ, τὴν μέντον 

“7ε ὀλίγην ἐνερευϑῆ πρὸς ὀλίγον χρόνον τὴν ἐπιφάνειαν 
ποιεῖν, οὐκ ἀξιοῖ δὲ περὶ τῆς σπληρᾶς τρίψεως ἰδίᾳ. καϑ' 
ξαύτην οὐδὲν παραγγέλλειν τὸν γυμναστὴν, ἀλλὰ συγαρμό- 
ζειν ὉΠΕΙΣ τὸ ποσὸν, εἴπερ᾽ τι “μέλλον τότε “αἀτόρϑωμα πλέον 
ἐν τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης ἔσεσθαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρό- 

ὑδὲ ν δι» λ 5: ̓ρτῆς ἰδίο 9 Ἔ : δὲ ΞΖ μ- 

“πον Οοὐὖῦςὲς “τερὺ τῆς μα ναπῆς ὠ ἐκ κα ἑαυτὴν ουῦὲεν ἤγειταν ἘΣΑ͂Σ Αδαρ τα τς θτο σα τλκὸ ΕΠ γενῇς 
ψὺν ὑποτίϑεσθϑαι" μὴ γὰρ δύνασθαί ποτε γενέσϑαι μαλα- 

κὴν τρίψυν αὐτὴν καϑ'. ἑαυτὴν μύνην ἄνευ" τοῦ πολλὴν, ἢ 
5η. 7 3. ΄ α΄. ἐῇ, 239 τον " , ὀλίγην, ἢ σύμμετρον ὑπάρχειν. εἶθ᾽ ἑξῆς διηγεῖται χατὰ 

᾿ «“ .“, -“ συζυγίαν, - ὅσα περὶ τοῖς σώμασιν ἡμῶν ἐργάζεσθαι πεφύ- 
μ᾽ «“ " Στ κασιν᾽ τὴν μὲν ὀλίγην τε ἅμα “αὶ μαλακὴν ἀνιέναν ποσῶς 

τὴν σάρχα. καὶ εὐαφῆ ποιεῖν, ἀποφαινόμενος οὐδὲν ἢ τὸ 
λῦσαν πρὸς Ἱπποκράτους εἰρημένον, [72 ἑτέροις ὀνόμασιν 
ἑρμηνεύων" τὸ γὰρ ἁνιέναν τὴν σάρχα καὶ εὐαφῆ. ποιεῖν 

,΄΄» ͵ τί ἄλλο ἢ λύειν ἐστὲ τὰ συνδεδεμένα καὶ συνημμένα; 

“ωΐέα παπέχερα αὐιέδέία σοπιέγαὔξ σοη εγἐτσέέχιδο δογρογα, 
εἰ ρλίεριποπας ρϑγμέπιδίε πεέρρέαπν τοϊέπφωΐξ; πιφαέοοτ' ἐς 
ὡηρίεέ ἐπεπεΐμμέα “δὲ Φρίαεμέον οὐγομπ γέρεα. ἐπργεθαφιο 
Φαγπα; χίρμα φέγοὸ ὧπ (επιπια οὐδ τιωϑογοπν αα ἐδτηριδδ 
Ἄχολίαί. οι σεμηΐςε δυΐθα ἀθ ἄμχα μὲν [6 οἵ [δουτὰ 

«υἱοαιιαῖ ουπιήαίαθ Ῥσδθοιρίοπάπηι, [δ οἱ φαὰπεαΐθηι 

δαγαηρὶ ἄθρεσθ, ἢ «8 Ῥάι]ο σου πο αο. εχ ἀγ 158 Οροτθ 

ΓαροοῖΠι8.. ΠΕ Ταΐαχαϑ. Ῥασὶ πποᾶο πθο ἄς {π|0}}} ΡΣ ἴς εἴ 

Γεου [απ αὐϊοαπαπι ἅππὺ ἰγαάοπάππι οχίππαε; πιδαὰς 

ΦΠ1πὶ ΔΟΒΙΡΟΙΣ αἴχψααμπι ΡΟ Β πλ0] 16 πὶ ΦγΙΟΠΟ 6 ἢ ἰδ πι, 

εὐ αἴαθ. δο ππη]ΐα,, ΠπΘΟ εχῖριᾶ, 60 ΠΠΘαΙΟΟΣ5 ἢ, [)6- 

ἴπᾶς πλοιποχαῖ, ἀαδθουπαιια ΡΟΣ. σοΠπ]ιραίϊοπδι 1π σοτρο- 

Τῖρος ποῆχιβ παξαχα!ταν εἰποϊππξητ, πξαας μαποαπι σὰ πὶ 

ΧΠΟ]Π σΕΥΠ 6 πὶ ΤΘὨλ ἔοχσα ἸΘΥΙῈΣ οἵ ἰδοίιι ΠΟ 116 πὶ γεάάογθ 

ῬΙΟΠιποαπ5, ΡΣ ΑἸπι4 ρ]αμς Π11}}1, ἀπαπὶ αποᾶ Ηΐρρο- 

ογαίο8 νοσΡρο [οἰνεστο Πρηποανῖξ, α11|8. νΈΥΡῚ ἱπίογρτοία- 

ἰπγ. ὈΟαΐρρα ἰαχατθ δᾶσπθσι. εἰ τπο]]οπὶ ἔαοίῃ τεθάεχε 

αἰ14 ἐὰᾷ εἴ, ᾳυστι {ον εσθ, παι το Πραῖο, οἱ οοροῖα 

ΘΑΙΈΝβ Τολς. Ὑἱ. Ἶ δλ νίαν 
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ἘΔ. ΟἸιασε. ὙΙ. [γ3} Ἑᾶ. Βεί. ΤΥ. (,(81.) 

πρόσέθϑηχε δὲ τῷ 2ύγῳ. τὸ ποσῶς, οὗ τὸ γένος τῆς ἔνερ- 
γείας ὑπαλλάττων, ἀλλὰ τὸ ποσὸν ἐν αὐτῷ "δεαρίζων, μα: 

λάττεν γὰρ ἐπ᾽ ὀλίγον ᾿ τοιαύτη. τρίψιρ, ὡς; εἴ γ᾽ ἐπὶ πλεῖον 

“γένοιτο ̓  μαλάξεν μὲν ἔτι χαὶ ψῦν, ἀλλὰ μειξόνως, ἢ πρό- 

σϑεν. ὅτι τοίνυν οὗ μεγάλως, οὐδ᾽ ἱχανῶς, ἄλλὰ καὶ βρα- 

χέως ἥ ὀλίγη καὶ μαλακὴ τρίψις, ἀγίησί τὲ καὶ μαλάττει 
τὰ σώματα, διὰ τῆς τοῦ ποσῶς προσϑήκης ἐδήλωσεν" 
οὐδέπω κατά γε τοῦτο τῶν ὕφ᾽ ἹἽἹπποχράτους. εἰρημένων δὲ- 

δάσκων περιττότερον; ὥσπεύ. οὐδ᾽ ἐν τῷ φάναν, τὴν αὖ- 
τἄρχη καὶ μαλακὴν σαρκοῦν τὸ σῶμα πλαδαρᾷ καὶ κεχυ- 

μένῃ σαρπί. διότι μὲν γὰρ αὐτάρκης, σαρκώσει, διότν δὲ 

ἌΡΕΣΕ: λύσει, τοῦτ᾽ ἔστε μαλάξει» ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῷ 

πλαδαρὰν καὶ κεχυμένην.. ἐργάσδασϑαν τὴν σάρκα. ἐχρῆν δ᾽ 
αὐτὸν, ὥσπερ ὑπὲρ τούτων εἶπεν ὀρθῶς, οὕτως καὶ ὅπόσϑ 
περὶ τῆς πολλῆς τὸ ἅμα καὶ μαλακῆς διαλέγεταυ, “μὴ τοῦτο 
μόνον εἰπεῖν, ὅτι διαφορεῖν καὶ τήκειν πέφυκεν. ἀλλὰ καὶ 

᾿ὅποίαν τυνὰ τὴν ὑπόλουπον ἔργάζοταν σάρκα, οὐ γὰρ δὴ 

ξπογοῦ Δαἀ]θοϊξ σατο [δυίπου! ον ἧσο αποδαπιπηοῦο, 
ποι βόπτι8 δοίϊομίβ ἀπιτηίαιι5, [6 «αδιξαξομπι 67α8. ἀ6- 

Βπΐοη5. ΜΟΙ οπῖπι οχίραθ, ἀππαὶ 8 ἀπ] οἴατ, ο)ιβπιοάϊ 

Φοιοιῖο; απαπδοαυίάοιι, ἢ διαρ!ήι8 δὲ δάμιρίία, τη 9111 

ααϊάςπι εὖ ἴππο, οδοίοσιιπη Ἰαυρίβ ἀπδη) απΐθα. Οαοᾷ 

ΕΥΡΟ Ἴ6Ο ΒΙΔΡΒΟΡΕΙΘ; Π60 τ] θἀϊοουξο . [64 Θσῖσπθ. γοσυῦ- 

ΒΕ προ ξαπο οοῦρογα ρᾶοα 8ὺ π|0}115. [γιοθγ, ρον νεῖν 

Ραμ {Ππᾶ,΄ Ἰονεῦ, αποᾶ Δἀήεοϊξ, ἀθοϊαταὶ; πι6 8:16΄ αϊ- 
ἄομ Ῥεν Ἠοο [αἸΐομι 118, 446 ΠἩΙΡΡοοχαίοϑ γγϑεοῖρίξ, αυϊο- 

4υδηι εἰαᾶοη5 ΘΙΏΡΙΠΙ5: δθαθ ἤ6ο, ἡ παθαϊοογθμ, οἔ 

τα ]]θη δἄαοσα ΟΟΥΡΟΣῚ ἱπφαϊξ Ιαχϑῦν οἵ ἢπίάδτι οδΥμ6πι. 

Νάμπι ἀποχηαιῶ πιΘΘ!ΟΟΥ5, ἸάοῖτοΟ σα ποθι ϑιρορΐ; ἀπο- 

πΐδιι 1601115, [οἴνεὶ, Ποὺ 6[Ἑ, πιο ]]1οῖ. [ἃ ᾳαοᾷ ἑδηῃξατι- 

ἄθμι οἵ, δοὸ. ἰαχαπὶ εἰ ἔηϊᾶδην σφαγηθηι εἴῆοετε. Εχαΐ 

απΐθπι Βυ75 οἰδοίτμη, Ποιεῖ ἂς Ηἷ5 γβοίδ ρυδεοῖριξ, δὲ ἢ, 

Οὔ ἄὯθ σηπία ἤπι}} δἔ 110}}} αϊραΐαέ, ποι 14 τηοᾶο 

ἀἴοοετθ, αποᾶ μαϊϊέα ἄϊροσεσθ δὸ Ἰίψυαγθ ροίοίξ, [εὦ απα- 

Ἰϑθλ. εἰζατα σαΡη θη τοὶ αδὶ -ἀρρόμποσα. Νοὸπ επίχῃ σῖδι 



ὍΟΓΙΓΟΣ 8. 
: 99 

ἘΔ. ΟΠματτ: ΨΙ1. [75 τρήσει ἘΠ ΔΒΑ ΎΥΥ, (554, 555.) 

πᾶσαν τὴν οὐσίαν διαφορεῖ καὶ τήκει; καϑάπερ τὸ πῦρ, 
ἀλλά τι καὶ ̓χαταλείπει πάντως. τοῦτο οὖν τὸ καταλειυπό-- 
μενον ὅποϊόν τι τὴν ἰδέαν ἐ ἐστὶν, ἐχρῆν, οἶμαι, προσκεῖ- 
σϑαν τῷ λόγῳ, καὶ μὴ μόνον τὸ τῆς πολλῆς τρίψεως ἴδιον 
ἔργον εἰπόντα τὸ τῆς μαλακῆς παραλιπεῖν. ὅτι μὲν ἥ 
πολλὴ διαφορεῖ, χαὶ πρὸς Ἱπποχράτους εἴρηται πρύόσϑεν" 
ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς ὑπὲρ τῆς πολλῆς ἐνεστήσατο τὸν λόγον ὃ 
Θέων, ἀλλὰ κατὰ συζυγίαν ἠξίωσε διδάσκειν, ἀπὸ τῆς 
πρώτης μὲν ἄρξάμεγος τῆς τε ὀλίγης τε ὕμα “αὶ μαλακῆς, 
ἐπὶ δευτέραν δὲ μεταβὰς τὴν μαλακήν τὸ ἅμα καὶ πολλὴν, 

᾿ εἶθ᾽ ἑξῆς τρίτης μνημονεύσας τῆς μαλακῆς τε ἅμα καὶ 

συμμέτρου. ὥσπερ οὖν ἐπί τε τῆς πρώτης καὶ τρίτης συ- 
ζυγίας οὐκ ἐσιώπησε τὸ τῆς ποιότητος ἔργον, οὕτως ἐχοὴν 
αὐτὸν οὐδὲ ἐπὶ τῆς δευτέρας παραλιπεῖν, ἀλλὰ κἀνταῦϑα 
«φάναι, τὴν πολλήν τε ἅμα καὶ μαλακὴν τρίψεν διαφορεῖν 
τε ὕμα καὶ ΞΕ ἀπεργάξεσϑαι τὴν σάρχα" πλὴν εἶ τὸ 
“τήχειν ἀντὶ (255) τοῦ μαλάττειν χρὴ ΕΣ ΘΟ καὶ οὕτως 

.ἀληϑὲς - μένεν τὸ εἰρημένον, οὖχ ὅπως δὲ διαβάλλει τὴν 

δη18. τῖνοσίατι ΓᾺΡ Πα ἑ αγη. Ἔχ πατσῖξ Ιαπαΐατιθ, Γρᾶ α]-- 

αυτᾷ ΟΠΊΠἷη0 το] παθῖ!, [ἃ ἰρίξαι,, αποά το]σξιπι 6, ατα-; 

Ἰοπᾶπι ἄειιμππι ἴρεοϊθ Πέ, δαϊοοσθ' (Δι θ1γῸ..}) [Θγπιοηὶ 

οροχΐαϊξ, πϑῆπα ἑδμΐμμ Π]]ΐα6 ἔγι οἰ 1ο ἢ Ἶ5. Ῥυορυῖο οἴδοξΐα 

Ῥοῆίο 1|01115 ορὰβ οχηλίοσθ Ὁποᾶ ἱρίξασ πια]ία ἀἸ ΠΌΪν αι, 

εἴαπι 40. ΗΙρροογαΐβ' Ῥυΐτβ ἀϊοΐαμ εἢ. Ὑοχιπὶ πο ἀρ ]0- 

Ἰπέε ἄς πιρϊέία ὙΠΘομ (ουπιοπθηι ἱμΠιξαϊξ, [ἃ Ῥ6: οοπ]ι- 

δεαῦομποπι ἀοσοπάπμ οἵα οοπίαζ, πξίατιθ ἃ ῬΥΪπια. Δα Πρ]σα-- 

ἴαχδ, ΠΘΙΩΡ6 Ῥᾶποα οἵ :η0}}}; Ῥοῖξδ [οοπμάαπιὶ ἀσσγοίπιβ, 

χη ]]6π δξ πηι] ἕατι ; πᾶς ἔογίξαπη. πΙ ΘΠ] ΟΣ 818, ΠΟ] 161 [Ὁ]-- 

Ποεὶ εἴ χιράϊοογεμι. ΘΙΟΌΪΙ ἰσιξασ πὶ ὈΣῚ πὰ “ΟΟΠ) σα 96 

εἰ ἐογῆα Ῥγορυίαση δ] αἰ185. οἰεοίππη πὸπ Αἰ {ΠἸπια]αντέ, 

ἀΐα ποο 1 Γβοαπᾶα Γπρρτείπϊς δατὰ ἄδομϊξ: ααϊῃ Ὠἴο ατο- 

απθ ἀοσαξζοξ πλα]ΐατι ἤπιι} δὲ τὩ ΟΠ] 6 {γιοεοπθμ ποῖ 

τιοᾶο ἀΙΠΌΙνεσθ, [δᾶ οξίαπι σῃ ]] πὶ ΘΑΥΠΘῺΙ γεάοχα; πα 

ξογίς 14, αποᾶ Πσθατα αἰχηξ, Ῥσὸ το ]Πἴγο δαδίεπααπι εἴ. 

Δίᾳαθ 1ΐα αυϊάθηι νοσπα Πέ, ᾳυοᾶ ἀἰοῖξ. Οπεθέθσιπη ἢς 
σα 



ἜΡΣ ᾿ΔΑΔΗΝΟΥ ΔΙΊΤΕΙΝΩΝ. 

ἘΔ. Οἤαττ. ΨΙ: Γ72.} “Ἐὰ. Βαῖ, ΤΥ, (85. 

“πποχράτους διδασκαλίαν, ἜΦΗ παντὸς μᾶλλον ὅμολο- 

γεῖ αὐτήν. εἴπερ γὰρ ῇ μαλακή τρίψες ἀεὶ μὲν ἁπαλὸν 

ἐργάζεται τὸ σῶμα, κἀν ὀλίγη, πὧν πολλὴ, "ἂν σύμμετρος 

ὑπάρχῃ; προσέρχεταν ἘΣ αὐτῇ οὖδέν τὰ παρὰ τῆς τ ποσότητος 

ἕτερον, ἀχώριστον ἔσται τῆς μαλακῆς τρίψεως τὸ μαλάττειν, 

ὥσπερ, οἶμαι, παὶ τῆς σκληρᾶς τὸ σκληρύνειν, ἢ συγά- 

γεν, ἢ σφίγγει, ἢ δεῦν, ἢ πυπγοῦν, γ δυσαφὴῆ τὴν σάφ- 

χα ποιεῖν, ἢ ὡς ἄν τιρ ἑτέρως ἕρ ὁμηνεύειν ἐθέλοι ταὐτὸν 

πρᾶγμα. πρῶτον μὲν γὰρ καὺ κύριον, ὄνομα τῆς οὕτως 

διατυϑεμένης. σαρκός ἐστιν τὸ σεληρὸν, ὥσπερ χαὶ τῆς ἔγαγ- 

τίας αὐτῇ τὸ μαλακόν. οὐ. μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἔχα- 

στον; ὡς εἶπον, ἐγχωρεῖ λέγειν. καὶ διὰ τίνα μὲν τὴν αἷ- 
τίαν οὕτω πολλοῖς ὀνόμασιν οἷόν τε χρῆσθϑαν πωϑ' ἑνὸς 
πράγματος; ὀλίγον ἱ ὕστερον εἰρήσεται" γῦν δὲ, ὡμολόγηται 

γὰρ τοῦτο, τὴν μὲν αἰτίαν αὐτοῦ λέγειν ἔν γε. τῷ παρόντι 
παραλίπωμεν. ὅτυ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης Ἑπεταὺ τῇ μαλακῇ τρίψεν 
τὸ μαλακὰ ποιεῖν τὰ σώματα, πρόδηλον ἐκ τῶν εἰρημέ- 
γῶν. εἰ γὰρ μὴ πολλὴν, μήτ᾽ ὀλίγην, μήτε σύμμετρον 

ποὰ πιοᾶο ΠΊρΡΡοοταῖῖ5 ἀοοίυϊπαιι ποτὶ ἀοοαΐαϊ, [δ ἐπ] 

τααχίπιθ εοηδσμαξ; δἰθηϊμα, Εἰ τ10}115 ἔτϊοῖίο Γεπιρδν 1101}8 

Τα πΘΥΌΠΠ]π6 ΘΟΥΡτι5 τοθαϊξ, ἔνα θὰ οχίσπια, ἔνε πλη]Έα, 

ἔνθ τηδαϊοοσῖβ δὲ, ἔπι 1Π1 εχ ἀηδηϊίαϊθ᾽ π1}}} ἀσοραϊξ 
ἀϊσεγῆιμι, ἱπίθρατα 1115 Ρ]8π6 ἃ π|0111 ἔνι οἴϊουιθ οσἹΐ 510}- 

Πεμᾶςξ ξδου]αβ, βομπί 4 ἄμτα οοτία νἱβ ἀυταμαϊΐ, οοσεπάϊ, 

οοα τὶ πσοπαξ, Ἰἰσαναι, ἀθηίαπαϊ, δαΐ ἑαοία ἀθγϑτα οαΥΠεμι 

γοάδεμπαϊ, «απὸ απογηοαδοδαηᾳας 8116} δαπ ἀδ πὶ σϑὶ 1ῃΐοτ-- 

ῬΙοίαχι 516]159. Οαΐρρε Ῥεΐπαμα δὲ Ῥτορυίαμπι ποπιθη 18 

αἰροίας οφαυυῖδ. οἱἙ ἀπυ 66, τξ 8. 41τιὰ6 ἀϊνουῖδ. αβποιέατ, 

ταοὶμῆοδ: αἀπαπιατιατη οἰΐδιρ τα ποτηι, αᾳπὰ6 ΟἾΧΙ, Π0- 

γαΐπιτιτα φΌΟΙΡεΐ τι σοί, Ἐπ᾿ 4πᾶ1λ ΟἹ οατιίατα ἴαπι ὙΑΥ 18 

χιοτηἑτιῖθτι5 πτιατι ἐπίογραθέαυε γι ᾿ἰοοαΐ, ρϑαϊο Ροῇ ἄϊοο- 
ατι8. ΝαΠπο ᾳπομίαμι οομπίγονοσία τὸ ποὸῃ εἰξ, οδπίαπι 

εἰπ5 δὰ ῥχαβίθηβ (αἸΐδιν, αἰ εγαπιπβ, Οποα ἀπίθπὶ τ] 0161 

ἕποιοποπι σπιεοείζασίο σου υϊίαγ, πὲ οογροτα χη Π|αΐ, 14 

Ῥίαπιε οἰανρῶχα εχ Ἴατπὴ ἀἸο 5 εἴ. Να ἢ πε ααλ χαμαὶ ία 



“ΤΟΥ Ὁ 9 8. 210. 

Ἑᾷά. ΟἸνακτ, ὙἹ, [γχ8,.75.} -- ἘΠ. θεῖ. 10]. (Δ5ὅ5.) 

τὴν. τοιαύτην τρίψιν παράλαβὼν σκληρὸν ἐργάσασθαι ποτὰ 
δυνήσῃ τὸ σώμα, δῆλον ὡς ἀχώριστον αὐτῆς ἐστι τὸ μαλάτ- 
τεῦ», ὥσπερ γε καὶ τῆς σχληρᾶς. τὸ συνδεῖν τε καὶ σκληρύνειν. 
καὶ γὰρ καὶ ταύτην [75] ἄν τ᾽ ὀλίγην, ἄν τε πολλὴν, ἄν τε 
σύμμετρον παραλάβης, οὐδέποτε μαλάξεις τὸ σῶμα κατ 
οὐδεμίαν ποσότητα, διὰ παντὸς δὲ σκληρὸν ἀπεργάσῃ μᾶλ- 
λον; ἢ ἧττον, ἐπὶ πλέον τρίβων μᾶλλον, ἐπὶ ἔλαττον δὲ 
ἧττον" εἰ δὲ καὶ παντελῶς ὀλίγας τὰς σαληρὰς ἐπιβολὰς 

ποιησάμενος ἀρκεσϑείης, ἀνάλογον τῇ τούτων βοαχύτηει 
καὶ σκληρότης ἀπαντήσεται, χαϑάπερ καὶ ὃ πυρὶ πλησιά- 
ζων ἀεὶ μὲν ϑερμαίνεται, κἀν ἐπὶ πολὺν χρόνον αὐτῷ 
τύχῃ πλησιάζων, κἄν ἐπὶ ὀλίγον, ἀλλὰ μᾶλλον μὲν τοῦϑ᾽ 

- ὃ πολυχρονίως ὁμιλῶν, ἧττον δὲ ὃ μέχρν, βρυχέο;ς, ἐπὶ 

ἐλάχιστον δὲ ὃ ψαύσας μόνον. οὕτω κἀν ταῖς “τρίψε- 
σιν ὁμοιοῦται διαπαντὸς τὸ σῶμα, πρὸς μὲν τῆς μα- 
λακῆς μαλαττόμενον, ὑπὸ δὲ τῆς σχληρᾶς σαληρυνόμε- 
γον, οὐ μὴν ἴσῳ γε τῷ μέτρῳ διαπαντὸς, ἀλλ᾽ ὑπὸ μὲν 
τῆς πλείονος μᾶλλον, ὑπὸ δὲ τῆς ἐλάττονος ἧττον, ὥσπερ 

γε καὶ ὑπὸ μὲν τῆς πλείστης μάλιστα, ὑπὸ δὲ τῆς ἔλα- 

64, Ππθοὸ (Ὁ ρᾶποα, π6 4αὲ πιραϊοου} τυὐτι8 Τποτῖξ, ἄμπττιηι 

ἀπαααπι ΟΟΥΡτ5 χα! ἀοτι!, ΡοΥ ρ᾽σστιμ οἰ το] 6 Π4] νἱπὰ 

μιπίααλ ἋΡ δὰ ΓΘ) μη ΡῚ, Ποαῖ ποὺ ἄμπχα ΤΟ] Πσαπαϊ εἴ 

ἀυγαημαϊ; «αὶρρθ αἴτια πὰπο αποαὰς ἔνα ραποδηι, ἢνθ 

σα 1, ἤνα Ὑπθαϊοογοια δαμιρεαβ, πηπηπδηὶ “πα α 5 

Ἡ1Π|Π1τ|85 ταίοπ6 ΘΟΥΡΙ5. 1Π0111645, [εἀὦ [δπιρεσ ἀμυη οὶ Ὁ]τι5 

χαϊπτῖνε δα]οῖαβ, [ΟΣ Π1σθὲ ΒΡ οΥῖτς. ῬοΥ τίοατ5. Ὁ]115, ῬάχΟΙτ8 

ψΘΤΟ μηΐητι8. Οποά ἢ Ῥαιοῖὶβ οπημΐπο ἀν βαι16. ὨΊΔΙ ΠῚ 

1π) ΘΟ οπρ 5. οοπέθη τι. Σποσὶς., ἀαγ168. απιοαιια ῬΓΟΡΟΣ ΠΟ 8 

σοῦροπᾷοθιί. ΘΙΟθ 1 επῖτα, «αἱ ἸΡΗΣ [6 δαὐπιουξ, [ΘπὴροΣ 

οα]εῦς, ἔνε οχῖσυαο ἰθηιροχα 14 1αοῖϊαξ, ἤνε αἰα, [εα ταρὶδ, 

πὶ ἀϊαπαβ νογίδίαν, χηϊπαδ, ΠΠῚ Ῥχενὶ ἴραῆο, ΤῊ] ΠῚΠ16 

νογο, αἱ ἰαπίαπι φορεῖπε; 18 1τιοίίοθιθ ατιοαιθ σογρτιβ 

ΓΕΠΊΡΕΥ ῬτῸ γαΐϊΐοηθ, αἰποῖξαῦ, ἃ Π10}}1 βηο πα, ἃ ἀπέα 

ἀσταίυχη, πῸΠ ἰδιθ ῬΑΤῚ [ὈΠΊΡΘΥ ἡπθηΐωσα, [εἀ α ρΡὶα- 

ομ]α ππαρῖθ; ἃ ῬΑΓΟΙΟΥΘ ὨΉ]Π1|8, ἃ Ῥ᾽μΓ μα ΠΧ Π1Θ, 8. ταῖσ 



ἜΣΘ ΑΟΣΣ ΤΑΛΗΝΟΥ͂ ὙΓΙΒΙΝΩΝ 
Τα. Ομ. ΨΙ. [732 ὩΠΨΠΐΨᾷἕΦΟ ΡΣ ΞΕΟῚ 
1ΐστης ἥκιστα. τοΐγυν. ὃ Θέων, ὅπότε περὶ τῆς μαλακῆς τϑ 
καὶ “πολλῆς τρίψεως διαλεγόμενος διαφορεῖν χαὶ τήκευν εἶ- 

εἶεν αὐτὴν, εἰ μὲν τὸ κεγοῦν διὰ τοῦ τήκειν δηλοῖ, πλέον 
οὐδὲν σημαίνειν τοῦ διαφορεῖν. ὥστε δὶς μὲν ἂν εἴη ταὐτὸν 
εἰρηκὼς, παῤαλελουπὼς δὲ προσϑήκην ἀναγκαίαν τῆς γιγο- 
μένης περὶ τὸ σῶμα διαθέσεως ἔκ τῆς μαλακῆς τρίψεως" 
εἴ, δὲ τὸ Ὁ ΚΕΤΣ ἢ λύειν, ἢ χαλᾷν, ἢ ὅπως ἄἂν' ἑτέρως 
ὀνομάζειν ἐθέλῃ, παραλείψεται μὲν οὕτως οὐδὲν αὐτῷ, τὰ 

-δ' : “Ἱπποκράτους λέγων φωραϑήσεται. διὰ μοχϑηροτέρου 
τρύπου διδασκαλίας. ὅτι μὲν ὃ τοιοῦτος τρόπος τῆς δι- 
δασκαλίας μοχϑηρότερός ἔστιν ἧς “ἽἹπποχρότης ἔγραψεν, ὁλί- 
γὸν ὕστερον ἐπιδείξομεν" ὅτι δὲ, εἴπερ τὸ τήκειν ἀντὶ τοῦ 
μαλάττειν εἴρηκεν, οὐδὲν τῶν Ἱπποχράτους λέγεν περιττό- 

«τερον, ἄντικρυς δῆλον. εἰπόντος γὰρ ἔπ είγου, τὴν μὲν μα- 
, λακὴν λύειν, τὴν δὲ πολλὴν ἰσχγαίγειν, εὔδηλον ἂν εἴη 
παντί γε τῷ νοῦν ἔχοντι συλλογίσασϑαν, τὴν ἐκ τῆς μαλα- 
κῆς τε ἅμα καὶ πολλῆς σύνθετον ἰσχνάϊγειν τ ἅμα καὶ 

τὐτηα ΠλΪηΪπι6. ΤΉΘΟΣ ΕΥρο, ἀἡππιπὶ ἀθ ΣΟ] ἤπια] οἕ 

οορίοίᾳ ζγιοίίοσης αἀπραΐαπ αἸΠΌΙσοσα Ἰϊαπασθααθα θᾶπὶ 

αἰχὶε, ἢ «υἰάρῃ ΡῈ ηθατο ψεχριπΣ ἡπαπῖτα ΖπέθΠΠρίε, 

Ἰὰα ῬΙαπ6 Ὧ1811 Πραϊποανοσιῖ, ατιαπ αἰ} Οἶνοσα; ἀπάγὸ 

Ρ15 1Ἰάφῃι αἸχοῦῖξ, φχδθίοσ μη! οσιξ δαΐθπι, αποά πεορῆατῖο 

ἀπεταῖ αἀάδεπάπιη, περ6 δππὶ αἰϊθοίθιι, ααἱ δχ τη 0 ]]ἐ 

Τροομα. 1π σΟΙροσς Το παπϊΐαυ; ἢπ πιο ]]Πχτδ, [Ό]ΥΘΓΘ, 

ΤΘΡ ογθ, δαΐ δπᾶ σαρΡίαπι ο] πιο αἹ ἀΐοετα νϑηξ, ἢ 

ἴανιθ στ ϊαιιοσις ααϊάδη 1111, οδαίθυαπι, ἀπππὶ δα, ἅπας 

ΠΙρΡΡοογαιῖβ Γμμΐ, ἀϊοῖτ, ΟὉ πλΐπτι5 Ἰἄοχιοαπι ἀσοομαὶ γάΐ10-- 

πθμὶ ἀπ ζαγίο ἀορχομθηάρίασ. Οποά ἰΐαστπο οὐππποῦϊ 4ο- 

ΟΟμαι χποᾶσβ8 ἀοίουϊοσ Πέ 6δοὸ, 4ὰο πῃ ΗΙρροογαίε5. εἰ, 

Ῥαῦϊο. γοῖβδ: οἤθηᾶάμῃ. Οποᾶ ναγο, ἢ Πᾳπαγο ὕτὸ 6θο, συοᾶ 

6Π πο ἶρο, δοοῖρὶξ, Ὡ181| 115, ατιὰ6 Η]ρροογαΐθβ Ῥγαθαϊσινν 

ΔΙΊΡ ῖτι5. ῬχοαΙἀ1Ὲ, Ῥαπια πιαπϊβεῆτα εἰς. αμι, αιμππὶ 1116 

Ἰοαῖ, τ} 16 1ὶ [ΟἸνοσα, πϊπ]ΐαῃι οχίθημασα, (15 πολ 14 6116 

σΟΠΙραῖ, «αὶ ρυδϑίθχει τι πιοη 5. δὲ σοιεροβ, ϑαΐ,᾿ ᾳαβ εχ 

10} μηιϊίαααο Ῥασϊίεσ οοπροπία αἴ, εχίφημαχε ἔπη] ἂς 



αὐ ΌΟΓΟΣ 8. : ἘΣ τὸς 

ἘΔ. Οἰματε, ΨΊ. [751 ᾿ ἘΔ. Βα. ΤῊ. (586.) 
μαλάττειν. ἀλζ. οὖχ ὃ Θέων ἔοικεν οὕτω γινώσκειν», ἀλλ᾽ 
ὕπερ ἔν τῷ πρώτῳ τῶν γυμγαστιξῶν ἱσχναίγειν εἶπε δὲ 
ἑνὸς ῥήματος, τοῦτ ἐν τῷ τρίτῳ διὰ δυοῖν, τοῦ τὸ δια- 
φορεῖν καὶ τήκειν, ἔχεν γὰρ οὖν δὴ καὶ ἡ ἐν τῷ πρώτῳ 
ῥῆσις ᾧδε, ἔκ δὲ τῶν ἐναντίων τὴν μαλακὴν πρέψιν, πολ- 
λὴν μὲν γενομένην; ἰσχναίνειν τὰ σώματα, αὐτάρκῃ δὲ, σαρ- 
κοὺῦν τρυφερᾷ καὶ ,“εχυμένῃ σαρπί. φανερῶς γὰρ ἐνταῦϑα 
τὴν μαλακήν τε ἅμα καὶ πολλὴ ἦν τρίψιν ἐσχναίνειν ἔφησε 
'τὰ σώματα, ὅτι δ᾽ ἀναγκαῖον ἦν οὐ μόνον τὸ τῆς πολλῆς. 
ἴδιον, ἀλλὰ ταὶ τὸ τῆς μαλακῆς εἴπεῖν, - καὶ αὐτὸς ὃ Θέων 
ἐνεδείξατο διὰ τῆς ἑξῆς δήσεως, ἔν ἥ περὶ τῆς σκληρᾶς 
τρίψεως διδάσχων τὴν πολλὴν σφίγγειν τὰ σώματᾳ καὶ 
συνδεῖν καὶ φλεγμονῇ τν παραπλήσιον ἐργάζεσϑαί “φησιν. 
ὃ γὰρ εἶχε συμμέτρως ὑπάρχουσα τῇ ποσότητι, τοῦτο πλεο- 
γασϑεῖσω μᾶλλον ἐπεχτήσατο. πάντες οὖν ὁμολογοῦσι, τὴν 
σύμμετρον σχληρὰν σαρκοῦν τὸ σῶμα. σεληρᾷ σαρκὶ, χα- 
ϑάπερ γ8 καὶ τὴν σύμμετρον μαλακὴν σαρκοῦν μὲν καὶ 

“αὐτὴν, ἀλλὰ μαλακὴ τῇ σαρκί. πυνδυνεύεν δὲ ὅ Θέων, ἡνίκα 

ΧΊΠτοῦ Ὑογατα που νἹἱαάθίασ 114 ΓΘ Πς ἜΠεοι, [6 ατιοᾶ 
- πὶ Ῥαο ΟΥὙΠΊΠΑΠιοοσται τἰηΐοο γ Ρο εχίθηπανα αἰχις, 18 

ἴπ ἰοσο ἄπορυβ εχάιξ, πθρς ἀ:ΠΌΙνοΣς ἀο Ἰϊάταγο, 

ἩάδΡρομὶ νοσο [6 ο᾽π8 σερα ἴῃ Ῥσίπιο δᾶ μππὸ πιοάπχι: 

Οὐοπέγαγίαγινπυ «Ε͵Ὸ πιοίϊοπι πιξαΐοτα, Κὲὰ τπῶΐϊᾳ Μέ, οκέθ-- 

πραγ 8 ΘΟΥΡΟΥΩ; μὲν πιεαϊοοτῖδ, Φαγ6 ἐπιρίδγδ τρέξφιιθ, «εἶε-- 

ἐέοαία εἰ Μωξάα. Ἀρετῖβ δι Ποὺ Ἰοσο 120116πὲῈ ΠΗ]. εἰ 

χηθ]έαπι ἔΡΙΟΠοπθα οχέξθμπμασο σοσροτὰ σοπῆγηηαί, Οποάᾶ 

αἰιΐοπὶ προς! ς ἔποταΐ ποῦ [Ο]υπὶ τη]ΐας ἔΡΙο ϊους ᾿χο-τ ὦ 

Ῥεΐπια οἰβοίαμι, [64 οἴΐαπι τη01115. ἰγαάθσο, ἱρίθ ἀποααθ 

ὙΠδοη ΡῈ δα, πᾶ [Ὡδ]θοῖξ, οἤδθπαϊξ, πῃ ἀαΡα5, αἰπιηι 

ἂς ἄυτα ῥγδθοῖρῖξ, σομυϊηροσθ πλτ] απ οοατοίατθαιια. εἰ 

ῬΗΠοριθομαθ. Πηπ}1]6 ααϊρρίαπι ῬΆΤΟΥΘ αἱΐ,, Οιἰῆρρο. φυαοά 

τηοάοχαία απαηϊμίαϊα Δα 114 ΡοΙδαϊδ, 14 οορίοβας δάδι- 

οἷα χηᾶρὶ8 οβρξίητς. Οηϊμθ8. οὐσὸ ἀυγαηχ πλθαϊοουίον δα-- 

Βἰριίαμα ἄσγα σαγηθ ἰμπιρίοτ ξαΐϊθμίαν 1ΐα,. ὰξ 6 αϊγονίο 

τ 116 πὶ τηθατϊοοχϊου δα μιριΐαπι τρία ποῦς σασηθ 1π|- 

Ῥῖοσθ, [84 εα 1011. ἀοοϊάϊξ νεσοὸ ὙΒθοηΐ,, ἀπαπμ ἀθ 



τοῦ ΓΑ͂ΔΖΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. Ομιᾶτε, ΥἹ. [73. 74.1 ᾿ ΄ Ἑᾷ. Ῥεῖ, ΤΥ. (.55.) 
σα. - - “ " Ὀλλ}ῆι ΄΄ « λό; 53 

ὑπὲρ τῆς μαλακῆς τε ἅμα “αὶ πολλῆς τρίψεως ὃ λόγος ἣν 
μῆς - "τάν ΄ «-» Η ᾿ 

αὐτῷ, μηδὲν τῆς μαλακῆς ἔργον εἰρηκέναι, ὁπότε δὲ περὶ 
: 5 ἔαρ ἘΞ ΞΕ ΦΈΡΕΙΝ 

τῆς σχληρᾶς τε ἅμα καὶ πολλῆς, μηδὲν τῆς πολλῆς. εἶ γὰρ 
, - “ “-- , 

τὸ τήκειν ταὐτὸν τῷ πενοῦν καὶ διαφορεῖν ὑπολάβοιμεν, 
, » - - Ψ ὔ - ᾿ τ: 

ὑπὲρ μὲν τῆς πολλῆς ἔσται τι λεγόμενον αὐτῷ, περὶ δὲ 
δι΄ ᾿ - ᾿ .“ - - εἰν 

τῆς μαλακῆς οὐδὲν, ὥσπερ γε πᾷν τῷ περὶ τῆς σχαληρᾶς τ8 
» «Ρ - “- ᾽»΄ 

καὶ πολλῆς ὑπὲρ μὲν τῆς σκληρᾶς εἴρηταν τὸ σφίγγευν 
ΒΕ " Ψ' -, 7 

καὶ δεῖν. καὶ φλεγμονῇ τὸ παραπλήσιον ἀπεργάζεσθαι, 
Λ ᾿ Η - ͵ 34, ΄ ν᾿» ὌΣ ι 

[74] περὶ δὲ τοῦ τπιλήϑους οὐδέν. “παίτον δίκαιον ἦν τὰ καὶ 
- β- ΄ Ψ ᾽ 

περὶ τῆς ποσύτητος εἰπεῖν. ἀπεφήνατο γοῦν, ὥς, εἶ σύμμε-- 
»᾿ - ὦ ΄ 

ἔρος εἴη τῇ ποσότητι, παχύνει. τί ποτ΄ οὖν ἡ πολλὴ ποιή- 
΄ ’, 

σεν μετὰ τὴν σύμμετρον ὑπάρχουσα; πάντως γὰρ ἤτοι φυ- 
" » , 

λάξει τὸ ταύτης ἔργον, ἢ ἀλλοιώσει. ἀλλ εἰ μὲν φυλάξει, 
τὸ πλῆϑος μετὰ τῆς συμμετρίας τῶν τρίψεων οὐδὲν ἔρ- 

Ὗ ΄ ριᾷ γάσεταν περιττότερον" εἰ δέ τὸ δράσει πλέον, ἤτον κα- 
- - 53. 

ϑαιρήσευ τῆς σαρχώσεως, ἢ προσϑήσει. καϑιαιροῦσα μὲν οὖν 
- - , Α, γ - λεπτυνεῖ, προστιϑεῖσα δὲ σαρκώσει. ἀλλὰ μὴν οὐ σαρκοῖ" 

λεπτύνειν γοῦν ἀγαγκαῖον αὐτήν. οὗ μὴν εἶπέ γε ὅ Θέων; 

ΤῊΟΊΗ ἅπιιΐ οἱ υπι]ὲὰ ΤΠ] ΟΠομ6 Γοσοπθ μι ἔαοογαί, ποϊπαι 

ΤΩ }]}15. οβροίαη. ρῥγοά! αΠ ; χαχσίι5.,. ατατ ἄρ ἄμπτα βηη.} 

εὐ τραϊία, πα] πῆ πα] 86 ἜΧροία ἴθ. Ναα ἢ Ἰαιιάγο ΡῥχΌ 

εοάδηι, «ιοᾷ εἴξ ἡπαμῖτο οἴ αϊσογοσθ, δοσθρουϊμηβ, ἀὁ 

πιϊία αὐϊάειη αἰϊάαά αἰχογιῖ, ἄἀθ το }}} Ρ]απθ ὨΪΒ1: ἡ 

φαριπαδιηοάιτιπι οἐΐαπν π᾿ εο, απο ἀθ ἄττα ᾿πητ ας [ον]: 

ῬΠ, ἄτπχαα αᾳαϊάσαι σου γι σεσο, ἰσαγς οἴ ΡΒΙθρηιοπαθ 

αἰτατά ρϑείμπη!ο ἴλσοσο αθιχπιαΐ, ἄς Ῥ]ομττπαϊπα να σὸ π181] 

γοῦν, απο μὰν Γἀογαΐ ἄς αἀπεηεξαῖς. «πόας ἁ] φαϊά 

ἀϊσετα; παρὰ 1Ππ4 σοι ἔς ΠἸι5. εἰ, ἢ τηράϊ!οου 5 (αδπε 8. ΠΕ 

ἈἀΒΙΡΙΐα, -εαπὶ Ἱποχαῖανο, Οπά Ἰρίξαν εἰοῖθε τπα]ία, ἢ 

ἴαργα πιράϊοογοπι πὲ ἀμ 114 Ὁ ῬΥοχ 5. Θπλπ δαΐ 111π5' εἴ- 

ξοΐαπι. ἐπθθιζαν,  ἀπὶ ἀἸ γὰρ. ϑοΩ Παυίάθηχ [ογναριῖ, 

οὐχί χημ]έα ἵτιοο. {πργα τῃηραϊοογιξαΐοπι ἀμ θ1α π1}}1} 

ΡΙης. δα)ίοϊεῖς; π᾿ ρῥαβ αἰϊαφαϊὰ εῇοῖει, δαξ πελιθέ σαν- 

πθηλ, ἀπὲ αὐ ϊοῖϊεῖ. νέγαπι, ἢ πιΐπαςθξ, οχίοπιαθις;, ἢ αα]1- 

εἰςῖ, σαγηθ Σπιρ]θ οὶ. Αἴ! πιοπ᾿ δἄλιοῖξ σαν ποπ; οχίοπαρέ 

ΟΥ̓ΡῸ ποοοῦδ οἰϊ. - Ὑ οὐ, ΓΒΘοΣ ἄἀα μας αἀϊογθηΐία μ181] 

-. 



ὩἸΟΙΌΣ 8. 105 

ἘΔ: Οιιατε. ὙΙ: [74.1. : Ἑά. ΒΑΓ, 1. (.56.) 
ζῷᾳαι Κ᾿ ἃ 5 ε - μον 5η759 «“] ἘΣ Ε α ΄ . 

οὐδὲν ὑπὲρ τῆς κατὰ τοῦτο διαφορᾶς, ἀλλ ὅλως ἐσιώπησε, 
: Ἄ ῃ , μήν εἰ λεπτύνει, μήτ᾽ εὖ παχύνει, μητ᾽ εἶ φυλάττει τὴ» ἔπ 

- μον , 2 ἐς ι τς 
τῆς συμμέτρου τρίψεως σάρκωσιν ἥ σχληρὰ πλεονασϑεῖσα, 

᾿ " «!. 3 Ε) . [χ 

μηδὲν ὅλως ἀποφηνάμενος, ἀλλὰ μόνον ὅτι σφίγγει χαὶ 
»-" ᾿ ΄, - » - 3 ΕΣ "ὦ ΄ 

συνδεῖ παραπλησίως. φλεγμονῇ. ἐχρῆν δ΄ οὐ ταῦτα μότον 
Ε - ΡΣ ΕΣ ΄ 

εἰπεῖν, ἀλλ᾽ τι χἀὶ λεπτύγει. 
δ Χι 2 ς« 

Κεφ. δ΄.. Φαίνεταί τοίνυν ὁ. Θέων ἢ μὴ δυνηϑεὶς 

συγιέγαν τῆς Ἱπποκράτους ἐν τοῖσδε τέχτης, ἢ μὴ βουλη- 
Θϑεὶς ἐπαυνεῖν τὸν ἄνδρα, διὰ βραχείας οὕτω ῥήσεως ἀπά- 

σας τὲ τὰς διαφορὰς τῶν τρίψεων εἰπόγτα καὶ πρὸς ταῖς 

διαφοραῖς ἑκάστης αὐτῶν ἐνέργειάν τε καὶ δύναμιν. ὡς 

μὲν γὰρ ἄν τις οἰηϑείη χατὰ τὴν πρόχειρον οὑτωσὶ φαντα- 
΄ ς ͵ γ, ΄ “" ͵ 

σίαν, ὑπὲρ τεττάρων εἴρηκε μόνων" ἔχει δὲ οὐχ οὕτω τἄ-- 
3 ΄ ΠῚ "ἢ , « ᾿΄ ΕΣ ΄, 

ληϑὲς, ἀλλ᾽ ἑτέρας ἐνεδείξατο δύο ταῖς εἰρημέναις ἐξ ἀνάγο- 

χης συνεπινοουμένας, ἔν μὲν τῇ πατὰ ποιότητα διαφορᾷ 
, ᾿, - - - .“ ᾿ 

τὴν μέσην τῆς σχληρᾶς τε καὶ μαλακῆς, ἥπερ δὴ καὶ σύμ-- 
΄ » “ἂν ᾽7ὔ , » 35 

μετρός ἐστιν, ἐν δὲ τῇ κατὰ ποσότητα τὴν ὀλίγην" ἄναγε 
πκαῖον γὰρ τὴν ὀλίγην ἐναντίαν εἶναί τινα τῇ πολλῇ. τὸ δὲ 

χα ηῖδ, [εα οχημῖπο ΓᾺΡ ΠοαΣδ, τηϊηϊπιθ Ρ]απ6 ἀοΠη161}5, 

εχίεπαθιεις ἄσγα οορίοία δαμ]θ1α, δὰ σαγηθια δυσοαῖ, ὅπ 

[οὐνοῖ δυπάοτᾶ, ἀπθηὶ 6ΧΣ ΠἹΘΘΙΟΟΥΣ δοοαρὶξ, σασηΐβ πιο- 

ἄμμι, [εἀ ἰαπίαμῃι, ἀποά οομἢυτηρὶξ σοαγοξαΐατια. οὲ Ρ}185-- 

τθοπαθ ἤμλ116 αὐἱὰ }401Ὁ, σοπγηαπβ. ΟΟπνοηερθαΐ απΐθην 

ὯΟΝ Ποὺ πιοᾶο ἄϊοογα, [δα δἴΐαην αποᾷ οπιδοῖαΐ, 

Ομρ. "Ν. Αρρατοῖ εὐρο, ΤΠθοηομι δὰξ ΠΙρροογϑί5 ἀν ἔθυα 

Ποῦ Ἰοοοποπ 1πὲ6}}6χ 8, ἀπ ποπιΐπθμι Ἰαπιάατϑ πο] 16, «χα 

ἰαπιὶ ὈΓΟΥῚ [Ὀυο6 Ομ 165 ΠΟ [Ὁ] πὶ αἰ ΠΓΟΥ Ομ α5. ΤΡ] οἰτο-: 

μα αἰχοχῖξ, [δα οἴϊαμι τν]Γοπ]τπβαιιθ ορτ5. εἕ 1αοι]ξαΐο5. 

Ουοά δἔομῖπι ἢ 45 ῥχοπιρία 1ία Ἰπηασιπαίομ 8 δ θ᾽ ΠΓθί πω, 

«παΐποσ οαην ἀυχίαχαΐς τηθηηε, θυ ΠΟ 1ΐα [6 Τ68 

ΒαΡροῖ; ἱπι|ο 41145 ἄμπα5 πεοϑίϊαυο 1Π 118, 488 ΑἾΧΙΣ, [Ὁ}- 

ἁιιάϊίας ἱππηπανξ; ἴπ Πα] αἰ15 αἰ ουθηἑα ἀπχαθ τ20}]15- 

«8 πηθαϊαπι, α186 ΠΪΠΥΤΏΠΙ χ]ΘἀἸΟΟΣ8 οἴ, 1π 68. ψετο, 

ἀπᾶ6 ἃ αιδμπίϊξαίς ἀοοιρίίαν, Ῥϑισαηι; απαηᾶο Ῥαισαμ 411- 

«απ πΘοο 8. Ὁ τη] 86 ςΠς οοπέτασιαπι. Ῥόστο οπίϊᾳαδα 



108 ΤΑΥΠΑΟΥ ὙΓΙΕΙΚΩΝ 

Ἐδ, Οδατε. Ὑ1ι' Γ75: ἙἘὰ. εἴ, ΤΥ. (555. .56.) 

τῆς παλαίᾶς ἑρμηνείας εἶδός οὕτως ἐστὶ βοαχυλόγον, ὡς 
στολλὰ πολλάκις ὑπερβαίνειν δοκεῖν τῇ λέξει τῶν ἐξ ἀγὰγ- 

κῆς ἑπομένων τοῖς λεγομένοις. καὶ διὰ τοῦτ᾽, οἶμαι; γρά- 

φομεν αὐτῶν ὑπομγήματα, ποδηγοῦντα τοὺς δὲ ἀγυμνασίαν 

ἀδυνάτους ἔπεσθϑαν τάχεν λέξεως παλαιᾶς, καϑόπερ κἀν 
τῷδε τῷ λόγῳ ποιοῦμεν. εἶ γὰρ ἡ μὲν σκληρὰ δύναταν 
δεῖν, ἡ δὲ μαλακὴ λύειν, ὅσα μὲν ἐκλύεταν πέρα τοῦ με- 
τρίου σώματα, σιληοῶς ἀνατριπτέον, ὅσα δ᾽ ἔσφιγαται, 
μαλακῶς. εἰ δέ τυ συμμέτρως ἔχει, τοῦτ᾽ εὔδηλον (256) ὡς 
οὔτε μαλακῶς, οὔτε σχχηρῶς, ἀλλ᾿ ὅσον οἷόν τε μάλιστα 
τὰς ὑπερβολὰς ἑκατέρας φυλαττόμενον. ὅὃ δὲ ϑαυμάσιος 
Θέων εὐϑὺς τὸ πρῶτον ἔσφαλταν, μήτε τὴν δύναμιν εἰπών 
ποτε τῆς συμμέτρου πατὰ ποιότητα τρίψεως, μήτε χρείαν, 
ἀλλ ἀεὶ παρερχόμενος αὐτὴν, ὥσπερ οὐκ οὖσαν. περὶ μὲν 

δὴ τοῦδε καὶ μιερὸν ὕστερον ἐροῦμεν. ὥσπερ δ᾽ ἐν ταῖς 
κατὰ ποιότητα διαφοραῖς οὐ σχληρὰ καὶ μαλακὴ μόνον 
ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ σύμμετρος, οὕτω κἄν ταῖς κατὰ τὸ 

ποσὸν οὐ πολλὴ καὶ ὀλίγη μόνον, ἀλλὰ καὶ μετρία 

ἀπίουρυ ἔα 0115 ΤΟΣ Πλτ1ἃ ἀΐα οἷ Ὀγονὶβ, αὖ πο ραποα [4609 
ἀρία [αἸΐοτν ἀϊσομς Ῥσαθίοσισθ νἹάθαΐασ, ἀπᾶθ ἔατηθη πο6- 

οΟΠαΣο ἀϊοία ἱρία [εαφαππίοσ. Οπαμιορύθιι { ΔΥΡ ΣΟΥ) 

ΘΑΓΕΙΠῚ ΘΠΑΥΥΔΙΙΟΥ68 [ΟΣ 1.115), αὐαθ νοὶ ρῥγαῤθαμξ 115, 

41 ρΡαγιαὶ ΘΧοσ αἵ δηαπαθ αἀἱοίου 8 σο] ον ἰαΐοπι αἰΐδαιξ 

ἀοπ ψα]οπέ, ψϑ]αΐ πὶ Ποο ἱρίο Ἰοσὸ ζαοίπγαβ. 91 παηααθ 

ἄττα Ἰραπαϊ, π101}15. ΓΟ]νΘμαἹ νἱηὶ μαροῖ, ἀπᾶρ ἔαρτα σηο-- 

ἄππι [Γο]αία, σογροσα Γαΐ, δα ἀαγιΐευ ΡΙαπ6 ἔγισαπάα [απὲ; 

οομέχα,, παρ οομἤγιοία Γαπῦ, ππ0]]Π16Γ; ὅπαθ τηοᾶϊθθ [6 

Βαροπῖ, Ὧδθο π}0}}1|0Γ, πρὸ ἀμπγοσ, [64, ἡπαΐεπτις Βεσὶ 

Ῥοίεξ, πίσοσας ἀεθοηπαίο εχίσομμο, Ἐσυθρίαβ νοσο νἱας}}-- 

᾿Ποοὲ ὙΠοδομ Ῥυπαπμλ ἴῃ 60 1ΑΠΠ1π’, απο ποαπθ πηθαϊ]οοχ 8 

απο! ϊαΐο ΣΡΙοΙομ15 νἶστο8. ὑσααϊαϊς, πραῖια πἴατη, [64 [ἐππ|-- 

ῬΟΣ ᾿ξα Ῥσαρίου, ἑααπαπι ὩῈ11α ἢξ. σθαι ἀθ πος ραῖ]ο 

ῬοΟΙ αδεπιὰβ. Θιοαι νοτοῸ ἦπ 115 αἰ 1115, απᾶ6 π᾿ 4παὰ- 

1ϊταῖς. Γρεοοΐαπειγ, ποῖ [οΙήπι ἄστα τπο ΠἸβαὰθ οοηπῆσηξ, 

[εἀ οἰΐατι τηρᾶϊα, ἐΐα δὲ ἐπὶ 118) 4π8ο ἐσ ααδηξίαία ἀϊσαπ- 

ἕν, ΠῸΠ [Ο]Όπιὶ σππυϊία οὲ ραῦσα, [6 οἰΐαπι ταθᾶϊα πο[οϊξαχ. 



ἸΟΙΌΣ 8. 107 

ἘΔ. Οἰιατε. ὙΙ. [74:75.] : Ἐᾶ. ΒΑΓ. ΓΥ͂. (256.) 
τί ποῖ οὖν ἔν μὲν ταῖς κατὰ ποιότητα τὴν μέσην παρέ- 
λυτὲν ὃ Ἱπποκράτης, ἐν δὲ ταῖς κατὰ ποσότητα τὴν ὃλί- 
γην; ἴσως ἄν τινι δόξειεν ἀλόγως τοῦτο πρᾶξαι" χρῆγαν 
γὰρ ἔν ταῖς βραχυλόγοις διδασκαλίαις ἀφορίζεσθαι μὲν ταῖς 
ἄκραις ξναγτιότησν “τὰ πράγματα παραλείπεσθϑαν δὲ τὸ μέ- 
ὅον τε καὶ σύμμετρον ἐν αὐταῖς, ὡς ἐξ ἀνάγκης τοῖς ἄκροις 
συγεπιγοούμενονγ, ἐγὼ τοίνυν καὺ τοῦτο᾽ πειράσομαν. διελ- 
ϑεῖν, καὶ σαφηγίσαι τὴν τοῦ παλαιοῦ γνώμην" [75]. οὐκ 
ἀγαγχαῖον μὲν ἐνταῦϑα, τὰ γὰρ τοιαῦτα ζητήματα διὰ 
“τῶν ἐξηγητικῶν ὑπομνημάτων εἰϑίσμεϑα λύειν, ἄλλ᾽ ἐπεὲ 
ἅπαξ ἐν τῷδε τῷ λύγῳ κατέστην, ὡς ἀπολογεῖσθαι τοῖς 
ἀγυμνάστοις ὑπὲρ Ἱπποκράτους, ἐν οἷς αὐτοὶ σφαλλόμενοι 
κατηγοροῦσιν τοῦ πατορϑοῦντος, οὖκ ὀκγήσω προσϑεῖναν καὶ 
τοῦτο, δυοῖν οὖν ὄντων πραγμάτων ὅλῳ τῷ γένεν κεχωρι- 
σμένων, εὖ γε δὴ τὸ ποιοῦν τοῦ ποιουμένου τῷ γένεν διε- 
γήνοχεν, αὖ μὲν τρίψεις ἔξ τῶν ποιούντων εἰσὶν, αἵ δ᾽ ὑπ᾽ 
αὐτῶν ἀποτελούμεγαν κατὰ τὰ σώμαϑ' ἡμῶν διαϑέσεις ἔφ 
τῶν ποιουμένων. ὥστε καὶ τὰς ἐναντιότητας ἄγαγκαῖον 

ΟἿχ ἰρίίατ ἦπ 118), 4486 ΟΣ στα]ϊξαΐα ἐγαμαπίασ, τπρᾶϊαπει 

ὀπα ΗΙρΡδογαῖοβ, 1ἢ 115), πᾶς εχ ᾳααπεϊίαξο, οχίσαατη 7 

Ὕδηλευς 1ἃ Το 6 νΙΔΟΣῚ Ζογίαζο οαϊρίαπι ροΐο; ὁροτχἕοϊο 

δμΐ ἴῃ 115, 4186 οομηροηαϊο ἐσαδιπηξΐατ, [απλπιῖ5 Ἱππίου [Ὁ 

ΟΠ ΡΑΤ5. γὲ5 ἀεδηῖσθ, αποᾶ Πουπη πιράϊαια. Πὲ αἰαπθ 

χηραϊοογο, ἰγαπῆσθ, πΐροίθ χοᾶ 6χ [ππληι5 ἱρῆ5 τ]ίτο δέ 

πιοίοοπμάϊιπ. [ρ[9 Ἰριΐαν ἔα Ποο ἄοσοτα, ἕπῃ [615 [61--. 

τοπίϊαμι Ο]ΑΥΟΥ Θὰ Σϑάδου θ᾽ ΘΟΏΔΡΟΣ, ΧῸΠῚ Ῥ]απα ποο Ἰοοῦ 

Δ Ο ΠΘΟΟΠ γα, απτπλ απδο Πολο5 1ἃ σοπτ5 1π οῃμαχταῖο 

Υἢ8 1Ρχ8 Ι͂Ο]ν σα [ο]οαπι; [εὖ “ποηϊαμι [6161 πὸ 46:5: 

ἔρεπᾶϊ, πῇ ῬΥο ΕΠΙρροογαῖς ππρονι5 1Π|5 στεϊροπάφαμ, 15 

χάϊρι5 ἱρῇ Ζ41Π γϑοῖθ Ῥγδβοιριοπίθη οαἰ αχηλϊαπίαχ, τιοῖὶ 

ῬΊρερΙς πος ἀποαις δα]θοις, Οπαπι 1ριξαν ἅτπιο πὲ ἰοΐὸ 

δεπεσα ἡπίοσς [6 ἀϊνουία αἴᾳαθ αἰπαποία, ἢ τηοᾶο 14 ᾳαοᾶ 

ἴασὶὶ ἃΡ ἐο αἀποᾶ δὲ σεπεῖς αἰβεσε, ζγοϊίΐοπεβ αᾳυϊαθής 

ἘΧ ΘΟΥΠΏΙ ΠΙΠΊΘΙῸ Δπηΐ, απ86 ἔαοϊππξ, ΔὯ νεσό δὴ [15 Τὰ 

ΠΟΙΡΟΧΘ το πςασπίων αἰθοίαβ, εχ 118, δ δυπέ,.. Οπᾶτὰ 

Ὀοπΐταχιοίεϊοβ αποᾳὰς 411685 1π ἔνιοι ομ. βαηοσα, αἱαξ 



ἘΠ Ὸ ΤΑ ΥΝΟΥ ΤὙΙἹΠΕΙΝΩΝ 
Ἑδ. Οἴδατε. ΨΊ. [75.} . Ἐ4. Ἐαἵ. 1. (α58,} 

ἕτέρας μὲν ἐν τῷ τῶν τρίψεων, ἑτέρας δ᾽ ἐν τῷ τῶν διαϑέ- 
σεων γένευ ὑπάρχειν" ἐν μὲν τῷ τῶν τρίψεων τήν τε μαλακὴν 
καὶ τὴν σχληφὰν, καὶ τὴν πολλὴν καὶ τὴν ὀλίγην, ἂν δὲ 
τῷ τῶν διαϑέσεων τήν Θ΄. οἷον δέσεν τε καὶ λύσιν τῶν σω- 
μάτων, καὶ τὴν ἰσχγότητα καὶ σάρκωσιν. ἡ μὲν οὖν προ- 
τέρα τῶν διαϑέσεων ξγαντίωσις ὑπὸ τῆς προτέρας κατὰ 
τὰς τρῥίψεις ἐναντιώσεως γίγνεται, ἡ δὲ δευτέρα οὐκέτι. 
συμβαίνει γὰρ ἐπὶ αὐτῆς τὴν μὲν ἰσχνότητα πρὸς τῆς 
πολλῆς γίγνεσθαι τρίψεως, τὴν δ᾽ ἀνάϑρεψιν ὑπὸ τῆς με- 
τρίας. ἡ γὰρ ὀλίγη σαρκοῦν οὐδέπω δυνατὴ, διότι δεῖται 
μὲν τὸ σαρχωθησόμεγον αἵματος παραϑέσεως συμμέτρου 
καὶ δυνάμεως εὐρώστου. καὶ ταῦτα ἄμφω καλῶς αὐτῷ πρὸς 
τῆς συμμέτρου γίνεταν τρίψεως, οὐδέτερον δὲ ἱκανῶς οὐδ᾽ 
ἀταρκες ἐπὶ τῆς ὀλίγης. ἐπεὶ τοίγυν οὐ συνέβαινον ἐς 

ταὐτὸν αἵ τῶν τρίψεων ἐναντιώσεις ταῖς τῶν διαϑέσεων, 
ἠνάγκαζε δ᾽ αὐτὸν ἡ τῆς βοαχυλόγου διδασκαλίας ἰδέα δὲ 
ἐναντιώσεων ἀφορίσασϑαν τὸν λόγον, ἐπὶ τὴν χρησιμωτέραν 
ἐναντίωσιν ἀφικόμενος ὑπερεῖδε τῆς ἀχρηστοτέρας. χρησιμω- 

3 αἰζεοίιθτα, αῸλ ΔΡ 183 Ῥγχονοιπηξ, σοοςῖ ἢ Παξιῖτ 

ξπ Ζυϊοϊοπαπι σοποσο πὶ ἄμα) οἱ ΟΠ] Θγ.,. ἔππν π1πι-- 

ἤδπι δὲ ραιοᾶπι; 1} αἰϊδοίιριι8 ψΟΤῸ δὲ δι, 4πὴ6 ν θη 

ΤΟΙ σαϊϊο εἰ [ΟΠ Πο σουροσ εἴ, οἕ σγαοι πξαΐθπὶ ἂς 

οταϊπιιάϊποπι. ΑΟ ΡΣΙΟΣΥ ααΐάδηχ αἰϊεοίιμιπι σομίγατιθῖαβ δὲς 

ῬΥΐοσο ἢυΙοοπαπα. σομπίταγιθίαϊο πα Γολίιι, [Θου4α Ποῖ, 

ἀΐο. Ἐνθμὶδ οΐη πὶ μᾶ0, τι δυο Πΐα8 Ῥγονοπῖδξ Σ 

Σαυ]ΐα, ΟΔΥΠΙ8. ἸΠΟΓΘΠΙΘΗΠΠῚ ΘΧ ΠΠΘΟΊΟΟΣΙ; {ΠΡΡΘ ῥδτιοα 

φρο ΟαΥΠΙ ποπάμππι [ΠΟ], α«ποᾶ νἹάοισεὶ 14, αποά 

ΘΑΥΥἶ8. ἸΠποΥ θη μἔτιπ δοοϊρίοξ, οἱ [ησηῖη5. τηοάεγαΐο δο- 

οοἤιι, εἴ να]14α νἱνίιές οσεξ, απογτι. αἰγαηαθ. χηράϊοοΥ5 

Σγιοίίο. σοπιπηοᾶς Ῥγαοῖαῖ ; ρῥᾶάποα ποαΐσηι, πδὸ ἀρηπᾶς, 

ΣΟ [αἴ15. Οποπίαμι :σιτασ ποῖ πὰ 1άθηι οοἱραμπὲ ὕγιοιῖο- 

πὰ αἰεοϊοππιπηαις. σομπίγαχοίαϊεβ, οοξοϊε ψεῦοὺ Θιπὶ 

ΠΟΠΙΡΟΠΙαστῖα ἀοσοπαι γαΐϊο ῬῈΣ οοηίγατθξαίε5 ροἢέαβ. Γοστ 

τηοποπὶ ΘΡΙΟΪνοσθ, αἰ ποῦ οοπένατιθίαίθ δοσερία τΐπτιβ 

ΘΈΠΟπα ΘΟ ΓΟ] τὸ ομλτ τ. Ῥοσσὸ πίον εὰ εἴξ, ᾧπαθ ἴῃ αἵ- 



; ΟΙΌΣ 8. : 109 

ἘβλΔ. ὍΒασε, ΥἹΙ. [75.} Ξ ΞΕ ἘΠ. Ἔπ,, τΥ΄. (536,) 

πέρα δέ ἔστιν ἡ κατὰ τὰς διαϑέσεις τῆς κατὰ τὰς τρίψεις" 
ἑνὶ μὲν παὶ πρώτῳ λόγῳ ἐᾷῷ κατὰ τὸ τέλος τῆς τέχνης. 
ἐστοχασμέναν γάρ εἶσιν αὖ τρίψεις τῆς τοῦ σώματος διωϑέ: 
σεως ὡς τέλους" ἀεὶ γὰρ τὸ τέλος τοῦ πρὸ αὐτοῦ πκυριώ-: 

τερον, ὅσῳ γε τοῦ διὰ τὶ γιγτομέγου τὸ δὲ ὃ γίγεεται" 
δευτέρῳ δὲ λόγῳ ἕνεκεν τῆς σαφηγξίας. ἔκ μὲν γὰρ τοῦ 
μαϑεῖν ἡμᾶς τὰ τῆς πολλῆς καὶ τὰ τῆς μετρίας ἀνατρίψεως 

ἔργα ῥᾷστόν ἔστιν ἐπινοῆσαι τὰ τῆς ὀλίγης οὐ μένϑ᾽ 
ὁμοίως εὐσύνοπτος ἡ τῆς συμμέτρου τρίψεως δύναμις. οὗ 
μὴν ἀλλὰ καὶ τρίτον τῷδε τῷ λόγῳ κάλλιστα ἂν Ἱπποχράτης 
εὑρίσκοιτο διδάσκων περὶ τρέίψεως. ἡγεῖσϑαν μὲν γὰρ χρὴ 
τὴν τῶν ἐναργῶς ἀποτελουμένων διδασκαλίαν, ἔπεσθϑαν δὲ τὴν 

τῶν ἀμυδρῶς, εἴτε γράφου τις “περὶ αὐτῶν ῥητῶς, εἴτε τοῖς 

ἀναγνιώσπουσιν ἀπολείποι. ἔστι δ᾽ ἐναργὲς μὲν τὸ τῆς με: 

τρίας τρίψεως ἔργον, ἡ σάρκωσις τοῦ σώματος, οὖκ ἐναργὲξ 

δὲ τὸ τῆς ὀλίγης οὔτε. γὰρ σαρκοῦν, οὔτ᾽ ἰσχναίνξυν, οὔϑ᾽ 
ὕλως οὐδὲν ἐναργὲς φαίνεται ποιεῖν, ὅτι μὴ ϑερμαίγειν μόνον 

ἜδοΟΠΡα5, ἀπαηὶ ἀπᾶθ ἵπ ΤΡΙΟΠΙ ΟΡ 5. Γροοίαίασ. Ἰάσῃθ 

ἀΌΡΙΙοΟΙ ταϊομθ δἰοσυιίασ : τὰπὰ αα]ᾶοπὶ οἱ ῥυΐπια, α4πᾶς ἂν 

ΑΥἰ5 ἤπο Γαμπλλίαχ; {π|ρΡ06 ΖΡΙοοΠ68 δα σουρου 5. αἰγέοίιπὲ 

οοὰ ἤποπὶ ἀϊτι ρίαν; Πη5. δ 115, 4πᾶ6 ῬΓα6 ἴδ, [δῃγ2 

ῬῈΣ οἷξ ργαθῆαπίου, ααδυΐο πϊπυγατι 14, ομ]τι5 σγαίϊα, 115 

"πᾶς 1ρίμι5 δναῖϊα πππὲ; αἰέοσα; 48 ἃ οἱαγιίαίς σταίη 8 

"δοοιρίξασ; 1πΈ6 116 οῦ!5. παπαῖ γηπ]ΐδθ εἴ π]θάϊοουβ οἴεοι-- 

'Ῥῃβ » ΤδομΠπλππ εἷξ ράποαθ οριι8 σομέποτι ; ΠΟ ρου πΠ 46 

ἰδ θ τα: ΟΙῚ8 ΕΥΙΟΙΙΟμ15 ραυρίοπα νἱβ οἷν Οαΐη οἰΐαπι 
ἰοχεαπι ποὺ Ἰρίο ἀθ Ζγιοοπῖραβ ἔθσθοπθ 6} 1ΠΠ|π|6 ἄο- 

οαλΠσ Ἡϊρροογαΐθαι Ἰπνεπῖαβ. Ῥυδεοοᾶθσα πδη.Π6. ΘΟΓΏΠΣ 

ἀοοΐγπαπν οροχἕεξ, ἘΤῸ ΠαΌΙΔΟ Ῥογαρὶ σασπτιπΐαῦ, [6611 

ὙΘΙῸ ΘΟΥΠΠΙ, 6186 τλΐττι5 Πα]40 οἴ ορίοαγο, ἰάᾳψας ἤνθ 

ἂς 115 Θχρυεῆιβ. σουρὶβ [ΟΥρΡΙοσΙ95. ἔνα Ἰθοξΐαγ!8 δὰ 1:06111- 

δεπᾶα συϑιπατια5. ἘΠ σεέτὸ δνυϊάεμβ δἴαθθ ἴπ ἀροσίο π16- 

ΑἸΟΟΥῚ5 Τυντοϊϊοῖ5. ορτιδ5 7. ΡΠ [ΟΠ] σθξ σατῖ5 πο ΘΠ ΘΠ ἢ ΠΊ, 

οϑΓοσαμι νεσὸ Ῥᾶποαθ, 4αρρο ἅπᾶθ Π|6Ὸ ἅπσοσα πεδο πιϊ- 

ΘΟ ΟΟΙΏΘΠι, πδ΄ ΟΠΊΠΙΠΟ ΕΥἹἀδη8 δἰϊαυτα νἱάρέαν εἰϊ- 



» 

110 ΓΩΖΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. Ομετε. ὙΤΙ. [75. 76. ἘΔ. Βαῖ, τ΄. (5(56.) 
Φ“» 53 τ 5» 

ἐπὶ βραχύ, κοινὸν δ᾽ ἦν ὅπάσης τρίψεως τὸ ϑερμαίγειν, ὡστ', 
- ͵ - 

ἐπεὶ μήτ᾽ ἐναργὲς ἀποτεῖεῖ μηδὲν, καὶ ὃ τὸ φαίνεται ποιεῖν, 
γοι , 3 » αν 2 ᾿ . τ : ς ᾿» ΄ 

οὐδὲ τόδε ἴδιον αὐτῆς ἔστιν, ἀλλὰ τὸ κοινὸν ἁπάσης τρίψεως, 

εὐλόγως, παρελείφϑη. τὸ μὲν οὖν, ὅτι κοιγὸν ἁπάσης τρύψεως 

ἔργον ἐστὶ τὸ θερμαίνειν, οὐκ ἄξιον “Ἱπποκράτους συγγράμ-- 

ματος΄ ὁποῖον δέ τὺ πέφυκεν ἑκάστη. τρίψις ἴδιον ἀποτελεῖν, 

“Ἱπποκράτεν τε διδάσκειν ἀναγκαῖον ἢν; ἡμῖν τε μανϑάνειν 
χρηστόν, ἀναγαγὼν γὰρ, ὥσπερ εἷς στοιχεῖά τινα, τὸς ἁπλᾶς 
διαφορὰς, ὕπαντα τὸν περὶ τῆς τρίψεως λόγον ἐδίδαξεν, 
ὅπως ἀναϑρέψεις, ἢ καθϑαιρήσεις, ἢ μαλάξεις, ἢ σφίγξεις τὸ 
σῶμα, τούτοις δ᾽ εὔϑέως συνεμφαίνεταν τά τε μέσα τῶν 
ἔργων καὶ τὰ κατὰ συζυγίαν ἀποτελούμενα“ [76] μέσα μὲν, 
ὅταν μήτε δῆσαν τὸ σῶμα, μήτε λῦσαν, μήτε σαρπῶσαι, 
μήτε μιγυϑῆσαι προελώμεϑα, κατὰ συζυγίαν δὲ, ὅταν, εὖ 
οὕτως ἔτυχε, ἅμα δῆσαν καὶ σαρχῶσαι. τίς γὰρ οὖκ ἂν 
ἐπινοήσειεν, ὡς, ἐπειδὰν σχληρῷ σαρχὺ σαρκῶσαν σῶμα 

ὉΟΥΘ,), ΠΪΠ Ῥάστπι ΟΟ]οἔδοεγο; αἵ 1 ΟΠΊ}18 ΤνΤοἴιοσ8. ΘΟ 11-- 
χησ6. ΟΡτ5 οῇ. Οπάᾶγθ, Ἅἀπππὶ ποαπθ εὐϊάδυς δταπίᾶ 
εἴδποῖξ, δὲ, ᾳποᾶ ἔδοοσε νἱάρίῃν, Ῥγορυῖαηλ 6715 π0 6}, 

Γεᾶ οἸηπηῖβ Ζυιοίϊοηθ σομηθΠ6, πο ἤπθ οδαυΐα εἷ (πὸ 

ΑΥΌΙ ΣΟΥ) οὔ. Οποᾶ ἰσίϊαν ΟἸ} 15 ΖΡΙΟἰΙΟ 15. ΘΔΙΟΥ ΘΙ. 

ΔΟσΟΠἄοτθ ΘΟΠΙΠΙΏ]6 ΟΡτ5 ἴξ, ποῖ [{18,. «πο 4Ρ Ηρρο-- 

ογαΐς φχγοάαΐιν, ἀϊσπαμι ρχαθοθρίπηι ον. Ομ] νετο ᾳπ66-- 

αἀὰς ἤγιοῖο ρχόρσίαπι οβιοῖαξ, 14. πὲ ΗΙρΡροογαίϊ πθοος ἐγα- 

ἄογο, ἀΐα ποθὴβ οὐχί πὲ] ογαΐ ἀϊίοοσθ. Ἐφάποξί5. δηΐην 

ψοΪα ἴπ οἰεμθηία ΠηΡΠΟΙΡ5 ΕἸ ΈΓ Ομ 115, ὈπΙνου απ 

Τιιοοπαμ γταϊϊοσθηχ. ἈΡΓΟΙ τ, σ«ασθηηδάπιοᾶιιην σατθ δᾶ-- 

ἡ1οἴαθ, ᾳποπιαδηιοάπῃι ἀδίαμαβ., απειηδαπιοάτπι σΟΥΡτι5 
10011155, ποιιδάπιοάιιπι σου ησα8. Οιπὶ Π15. πα ῥὈγοῖϊπ 

τπὰ8 ἴα Ῥχοσιαμξ ἱπηὶ πηθ 16 ΘΑΥΤ ΟΡΟΓα, ἔππὶ 68, 4186 

ῬΕΙ͂ οοπ)αρσαίϊομαπι ζαοῖπιξ: τηθᾶϊα απ]46π|, «πα πιδσ 

ἩΠρΡΑΥΘ ΟΟΥΡΙ5, Ππ6Ὸ [ὉΪνΟΥΘ, 16Ὸ ΟΔΥΠΘΙ ΔΊΊΡΟΥΘ, Π6Ο 111- 

ΠΟΥ ἤτιάδηημ5; (τιὰθ ΨΕΧῸ ῬῈῚ Ομ] ιραϊϊου θη, ΟΠ, 

ὙΕΙΌΙ σγαΐϊα, ῬΑΥΣΟΣ ΘΟΙΠσαΥα οἵ σαυηοπὶ αἀᾶεγο, Οὐΐ8 

Θηΐπὶ ποῖ νἱάθαΐ, σασμ ἀυσδμι ΟαΣΠ 6 πὶ 8] ΟΟΓ6. ΘΟΥΡΟΣῚ 



ΦΟΙῸΣ 8. 11 
Ἑᾶ. ΟΒματε. ΥἹ. [761 ᾿ Ἐ. Ῥαΐ. ΤΥ. (550. 
προαιρώμεϑα, τὴν σκληρὰν ἡμῖν τρίψιν ἅμα ποσότητο 
συμμέτρῳ παραληπτέον ἑ ἐστὶν, ὥσπερ χᾳπειδὰν μαλακῆ, τὴν 
μαλακήν τε ἅμα καὶ σύμμετρον ἐν τῷ ποσῷ; καὶ κατὰ 

τὰς ἄλλας συζυγίας ἀνάλογον; ὥς ἔγγιον τῶν γυιμγαστῶν 
ὡς ἴδια γράφοντες εὑρήματα. μετὰ τοῦ προσεγκαλεῖν 7π- 
ποκράτει μεγάλως πλημμελοῦσιν, ὕτι τε τὸν πρῶτον ὑπὲρ 
αὐτῶν διδάξαντα διχαίων ἐπαίνων ἀποστεροῦσν “καὶ, τὸ 
τούτου χεῖρον, ὅτι τὴν ἐκείνου γνώμην ἐς αὑτοὺς κατα- 
φέροντες ἔτν καὶ διαβάλλειν αὐτὸν ἐπιχειροῦσιν, οὐδ᾽ 
οὖν οὐδὲ καλῶς ἔπαλλόττοντες ἀλλήλαις τὰς ἁπλᾶς δια- 

φοράς. ἐχρῆν γὰρ, οἶμαι, τόν γε κατὰ τρύπον ἐπὲ τὰς 
ἐν μέρεσι συζυγίας ἔρχεσϑαν βουλόμενον οὔτε τὰς συμ- 
πάσας ἕξ ποιεῖν, ὥσπερ ὃ Θέων, οὔτε καταλιπεῖν τὸ 

κατὰ ταύτας. ἔργον ἢ ποιότητος ἢ ποσότητος ἴδιον, 
ὥσπερ ἐπὶ μὲν τῆς μαλακῆς τὸ ἅμα καὶ πολλῆς τὸ 
τῆς μαλακῆς, ἐπὶ δὲ τῆς σκληρᾶς τὸ ἅμα καὶ ποῖ- 
"λῆς τὸ τεῆς πολλῆς ἴδιον ἐδείκνυτο παραλελουπώς; 

᾿ οΪπτητ8, ἔσϊοϊϊοπθι ἀθχατη τιῖὴᾶ ΟΠ ΠΘΔΙΟΟΙῚ πιοᾶο 

ΟΠ. Ῥεϊθηδαμι, . νο]αϊ, ααπι 1:0116πὶ αἀάοτα Ππάθηια5," 

ΤΕ οπθπι, σΔ0116πὶ δὲ ααδμεαΐε ταβάϊοοτοπι ἀμ θεπάσια, 

εἴ Ῥὲῦ αἵϊαβ οομῃ)πραίίου 5. αα Ῥχοροσοπθηι ἡ α1188 101ι- 

ἈΘῊΣ ρυηιπδἤασυτη ἑαπαάπαιι πα ἱρίοστιπι ἱπνθηΐα ἐγα- 

ἄοπίοβ, ἀππὶ Ηἱρροογαΐοιη δοοπίαπξ, 10Ε νομεπηθπΐου ἅε-- 

Ἰπαπυπέ,. οἱ αποά δὰπι; 401 ἀθ 15 Ῥχϊπιατα ῬΣδθσαρῖξ, 

ταϑυϊϊα Ἰαιιᾶς ἐγαυᾶατιξ, εἴ ᾳποᾶ, 4ασπι 65 ἱπνθηΐα ΠῚ 

ἐγ δαδηξ, βἐΐαπι ζαποᾶ αἰτοοῖαβ τ]ῖο 6) οδ] πη πα ΓῚ ΒΟΠι1-- 

πδπὶ ποῖ ἀπρίίαπί. Αοοεάϊξ, φποᾶ πεο βηλρ]1065 αἰ οσθη-- 

ἐἴα58 ἀρίβ ἱπέον [8 δ]έξουπαπξ; ἀβοπευαΐ 6Π11Π} (υβίισοσ) βαπι, 

«αἱ τεοΐς δᾶ ραγεοι!ογοβ οομὐαραίίομαβ ἀεοίοοπάοσο ψοἱαλέ, 

πες υπϊγοτία ἰεπαυο ΠΌΠΠΕΤΟ σομιρταμοιιάοτα, σϑὶμῖ 

ΓΆΉΘΟΠ ἤαοϊξ, πὸ δϊᾳποᾶ εαλιπὶ Ῥτορσίαμι γ61 απαπέία- 

εἶθ γε] απαϊξαϊί8 ορῖιβ οπιϊξξεασθ, σπεμπιδαπιοάτπι 11. 

χΩΟ]Π15 ἤπηὰ] εὲ πιμ]ΐαθ Οριι8 1π01115, ἦπ ἄμγαθ ΠιηᾺ] εἰ 

τηυ]ία6 εἰβοίαπι παα]ίαθ Ῥσδβίοσπθ δὰπιὶ οὔοπαἸπλι5, 



͵ 112 ΤΑΖΗΝΟΤ Ὑ{ΤΙΒΙΝΩΝ 

1: ὰ, Οματς, ΨΊ. [76.} ἘΔ. 84. 17. (456.) 
. - ν ᾿ : ΄ 

ἀλλὰ καὶ ταῦτα προστιϑέναε. παὶ τὰς κατά μέρος συ- 
- ΄ - 5 - ν Ἂν ᾿ , 

ζυγίας ἐγγέα “ποιεῖν. αἱ γὰρ τρεῖς διαφυραὶ τῶν κατὰ 
-͵ Ὁ 

τὴν ποιότητα τρίψεων ἐπιπλεχόμεναν ταῖς τρισὶ διαφο- 
οἶς . ᾿ , :3 - 

ραῖς τῶν κατὰ ποσύτητα τρίψεων συζυγίας ἀποτελοῦσιν 
΄ ᾿ « Ἄν. 

ἐννέα" ἘΞ μὲν τὰς ὑπὸ - Θέωγος εἰρημένας ὃν 1] παρε- 
ἘΠ7 »ὴ 7 ᾿ τ «" ζὸν δ᾽ Χλλ, «" 
ϑέμην ὀλίγον ἔμπροσθεν ῥήσεν, τρεῖς ἄλλας, ἃς 

»" ΄ “ τ ς 

ἐκεῖνος παρέλιπε, τὴν μέσην σχληρᾶς τε καὶ μαλακῆς ὑπερ- 
ὰ ἐν ας ες ἀρ ΕΣ Ἔ 

βάς. καίτοι οὐδ᾽ ἐπιγοῆσαν δυνατόν ἐστιν οὔτε σκληρὰν 
νυ Ἂ ᾿Ξ ἘΣ ᾿ ΄ 

οὔτε μαλακὴν τρίψιν ἄνευ τοῦ προσεπινοῆσαι τὴν σύμμε- 
τ - ι «Ψ, ͵ 2, 

τρυν᾽ ἢ τὰς τρεῖς διαφορὰς τῆς ποσότητος εἴπερ ἔζευξεν, 
ΡἾ ᾿ ΄ ᾽ν “ - ΄ ΄ 
ἐννέα τὰς πάσας ἄν οὕτως ἀπειργάσατο συζυγίας. τοίψεων, 

υ “ » ΄ ᾿ ΣΦ.) τὰς ΄ 3 - " 
οὐχ ἕξ, ἐχϑήσομαν δὲ αὐτὰς ἐπὶ διαγράμματος, ἐν ᾧ τὸν 

᾿ ΄ - » “- 

μὲν πρότερον στοῖχον ἄγωθεν κάτω ποιοτήτων χ0} Ψοεῖγ, 
, , 

τὸν δὲ δεύτερον τεοσοτήτων- 

Γεᾶ 11ὰ5 φιοατια Ὁ] ο 18, δ ραυῃσυ]αγα 5. σομ]ραΐοπ68 

πόνοι 1601, Οἰΐρρθ ἔσο πᾶθ ἃ πα! ταῖς {ΡΙοσΙοπτιπλ 

Δπαθηΐαν αἰ ουθη 6, ἢ 6α5 ἰγιριι8, 4πὰς ἃ σπαπίπαΐο ἄτι- 

οἰματα , 71 ΧΘΥ]8», πόνοι ΘΟὨ] Πρ 101165 οἴθο 5: ἴδχ, ἡπᾶα 

α ΤΒοοΙΘ [ππὲ ροπίαθ 1π 115. 48 Ῥαι]ο ἴπρτα χημθπΊοΥανΣ 

γοΥΡ5, εἰ ἔγεβ, 4πᾶα 80 εὸ [Ὡπὶ ὑχαΐουμ ας, ἄπ 1η6- 

ἀϊαμν τπ0}}}5ς ἀπγαθααθ οπλπέ; ἀπαπαϊαπη τ|6. 16 }Προτα 

«αϊάθπι πθαάπθ χη0} 16 πὶ ἔγιοίϊοσθη πθαπε ἀμγαμ [5 αἴξ, 

τξ ποῖ ΠηΠῺΙ 1 6 Πραΐον πιράϊοονίβ, Οὐδ ἢ ἔτος αιαῆς- 

“ΕΓαΕ5. αἰ θατῖαβ Ἰπη ΧΙ δῖ, πιοόνόπὶ ἴα πηϊνογίας ἔροιο 

αιατὰ ΟΠ Υ θα 185 Ὁἴθοι θέ, πὸὰ [ἐχ. Ἐαβ 1ρίαε πᾶπς ἴπ 

ἀοΓουιρίοιθ Ἐχροπδηι, ἴῃ 4πα ἀτιόγτιπι νου Γαθηι, «αὶ [- 

Ῥοσῆθ ἀφθονίαν ῬΙΠ σι ει, ῬυΙΟχοῖΣ απδΙἸαίπαλ ἀμιε]ΠΠρὶ 
σοϊο, [δοιυάππι αιιαπίϊ(δξαπ. 



“ἸΟΙῸΣ .8:.. ΤῊΣ 

ἘΔ. Οματε, ὙἹ. {61 Ἑὰ: Βι. ἔν. (556.,. 357,) 

: Ὑρ “ποσότητες 
«φδιόξητες : ᾿ Τὀλίγη 
᾿(σαληρὰ ἐτῷ φ πολλὴ 

Ζ Ι Ἵ Ἰ ' ἰσύμμετρος Σ 

ἐν ἐπ ἀπο Ϊ : τπ πϑ ο Γὀλέγη 
-ὐ ΖΠιάγραμμα “ μαλακὴ : ἡτιλιὴ 
τ - | ἐν σύμμετρος : 

ἘΣ : οἰλίγη 
ἰσύμμετρος. ς ἡ. πολλὴ 

Ξ ξἷ ἰυσύμμετρος. Σ 
τῶν. ἐν τούτῳ τῷ διαγράμματι γεγραμμένον ἔνγέα συζύγιῶν 
ἘΣ τὰς πρώτας εἰπὼν ὃ Θέων,. οὐκέε', ἐμνημόνευσεν τῶν 
ὑπολοίπων τριῶν, αὐτὸς ξαυτῷ. περιφατῶς .((Ω27) μαχόμενος: 
εἴπερ. γάρ, ἐστι τῆς ὀλίγης καὶ, πολλῆς. μέση τρίψις,: ἣν μὲΞ 
τοίαν. τε΄ καὶ σύμμετρον ὀνομάζομεν; εἴη. ἂν δηλονότι καὶ 
σ"ληρᾶς καὶ μαλακῆς ἑτέρα τις μέση, σύμμετρός τε χαὶ “με 
τρία τπιροσαγορευομέγη.. μεμνῆσϑώι δὲ ἡμᾶς χρὴ παρὰ πᾶντα 
τὸν λόγον, ὡς πάντα ταῦτα κὠτὼ τὸ πούς τι λέγεις χαὶ 

᾿ 

Οπαμεϊξαΐο5 

Ομαἰξαίοϑ,; ὉΠ γΡασρα 
ὶ ΓΉαχα,, : « Μιὰ 

Ρ ᾿ς ἀτοῦχβ. πρώ 

, (Ραάποα : 

ΕἸΡΌΣΑ 4: Μ0118- « Μυϊία, 

9. οσμσξ ΕἸ ὈΜοἄΙοοΥ5 ἢ 

: ἀπεετεὶ : ΓΡαΐοα 

ἱμοδίοοσίς 659 4 Μυϊα 
ὑμεαϊοοχὶβ 

Νόνεπι Βαχγιπι; απῶὼ5 ἀοίουριϊο ΠΟΙ ΡΙ ΘΟΕ ΕΓ, σ0η}π- 
βαϊϊοπιμ μια ὙΠ 60}: ἴα Σ ̓σΐπιαβ. ἐγ! 1 |{8ξ,. χεααα- 

χπτὰ ἔχίαχι. οασῖθ ποπ- ΠΙΘ ΠΊΕ, ἀρ [6 Γδοσαπι τη 8} ἘΠῚ ΠΠ|τ6 

Ῥαδυίαμβ, 81. δηΐπὶ Ῥᾶποδθ δὸ χητίταθ. πιρᾶϊα απαράαπι εἰ, 

ἀπδίηι πη θα! οο θη. νοοδμηι5., δἰΐδηι. Π101115. ἀθγδθαμοθ, αἰΐθρα, 

φεχίθ. πηοᾶϊα οὐϊξ, ἀπαιη τπραϊοοσοτι πιοἀογαΐδιπαπαθ. ἀρ061- 

165... -- 84:6: χη δι) {8 ῬῈΥ ΟἸΏΣΘ:Σ [ΕΣΒΊΟΙ ΘΙ σΟμγεηϊ, 

Βαρο. οἰπμῖα ἴῃ πσερεοέα σοἸ] αἰ οπιθαπ8. ἀϊοῖ ; ᾳααμάο; ἀπο 

Θαχκνυβ τον. Υἱ. Η 



ἘΣ Ε- ΤΑΔΗΚῸΤ ΥΨΓΙΞΙΝΩΝ 

Βα; Ὅμετε, ψ1. [76. 771 Ἐὰ. Βετ τ. ζαδγὴ 
. ς λ : δέ λ . ΄ ᾿ ἂν ἕ έ, ω τινὶ 

γὰρ ἥ σκληρὰ τῷδέ τινε μαλακὴ γένοιτ᾽ ἄν ἕτέρι : 
ς -} ΄ .“ 2 ΕΖ ν᾿ 

χαὶ ἡ σύμμετρος ἀσύμμετρος, ἢ τ΄ ὀλίγη πολλή, καὶ 
« , - τ 2 5. 
ἡ πολλὴ τῷδέ τινν- τοῖς ἄλλως πῶς διασπειμέγοις ὀλίγη, 

- ᾿ 5 ᾿ » «“ 

τοῦτο μὲν: δὴ καὶ ὃ Θέων βούλεται, καὶ οὐκ ἔστιν ὀστις 
΄ 39 - « 

ὑπερβὰς τὴν σύμμέτρον ἔν ποιότητι τρέψιεν οὔ μακρῶς ἁμαρ- 
͵ - », ΐ φν, ΄ τάνει. καί μοι δοκεῖ περιπεσεῖν ὁ Θέων αὑτῷ, διότι παρα- 

» ΄΄ - .“. 

λέλειτιτον κατὰ τὴν Ἱπποχράτους ῥῆσιν, [77] ὥστε κἀ-ε 
τούτου κατάφωρον γίγγεσϑαν τὸν ἄνδρα, μηδὲν μὲν ἴδιον 

΄ ΄ 35 ᾽ ᾿- 

ὑπὲρ τρίψεως ἐξευρηχότα, τὰ δ᾽ Ἱπποκράτους οὔ ὀρϑῶς 
:} 5» ͵ - 

μεταχειριζόμενον. οὐ γὰρ ἀνέγνω τὰ συγγράμματα τοῦ πα- 
- - ͵ ε ᾿ “ λαιοῦ -παρὰ διδασχάλοις εὐθὺς ἔκ παίδων δρμώμενος. 

ΠΕ ἡ ῥ - ἢ ι , ' -. 
ὁμολογεῖ γοῦν αὐτὸς ἀϑλητῆς γενέσθαι τὰ πρῶτα, καταλύ- 

“ »᾿ ᾿ ΄ 

σας δὲ τὴν ἄσχησιν ἐπὶ τὴν γυμναστικὴν ἀφίκετο τέχνην. 
- 4 - 4 3, 

καὶ ταῦτα, μὰ τοὺς Θεοὺς, οὐχ ὑπὲρ τοῦ ψέξαν τὸν ἄγδῥα 
᾿ « , : τς, 
προεϑέμην εἰπεῖν" ἀποδέχομαν γὰρ αὐτὸν οὐδενὸς ἥτξον τῶν 
ἀρίστων - γυμναστῶν" ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ τοῖς ἀναγτωσομέγοις 

, ὃ . δ » Φῶ [Ξ 9 ' ἜΥΥΡῚ ἢ; τήνδε τὴν πραγματείαν ἐνδείξασϑαν τὸ μὴ ὅάδιον εἶναν 
. τ᾿, τ, ᾿»᾿ “ - “- 

πιαραπολουϑεῖν. βιβλίοις παλαιοῖς ἄνευ τῶν ἐπιμελῶς ἔξη- 
, ,ὔ ΄ - 

γουμέγων αὐτά, διότι μὲν γὰρ ἔπρεπε βραχυλογίᾳ παλαιᾷ 

δΒυῖσ ἄμτα εἶ, αἸξεσὶ ῥσὸ στη] Πὲ; δ (πᾶς πιραϊοοχΐβ, 

Διπιηοάϊοα; δξ 4ιαθ Ῥατιοα, π)η]ΐα.: οἵ πὰς 4}11 σθ]τα εἢ, 

ΠΟΥ αποάαπμηχηοσο ᾿αἴϊεοίο Πέ ρμαῖιοα. Ἦσο σνεσο εἰ ΤΉ θομ 

Ταϊεῖασ ; ποο Βοχὶ ἴαπα Ῥοΐοίξ, ἀξ, ὩΣ χηεάϊοοτοσ 1 4πὲ- 

ταῖς ἡγιοι οποία ῥταρίεσις, ποῖ Ἰοσῖρα ἀρεσσεῖ. ὡς συ] 

αυϊάρμι νυἱάείυσ ἜΒδοΣ ἱπᾶς δἄθο π πης δατόσθηῃ 15- 

Ῥίαβ, ᾳιοά Ἡϊρροοταῖες ἀβ εαὰ ἔτ οοπθ Γροι : δἤθο, 

ταὶ πο ἀερτομεπάαίασ πϊ81} Ρσορυίθση δὲ {ἀππὴὶ ἄς 101- 

εἴομο ΤΒΘοΣ ῥχοϊα! τε, [ε ΟΣ ροσατα ΗΙΡροοχαίβ ἱπυφηίᾳ 

ἰγαοίαῖτε.. ΝΟΣ Ἐπ πι 4 Ῥποχσὶβ [ἰαξίτη οχίτβ. δὲ Γὼ ργας- 

φερίοτε [θηϊ5 [οσι ρία ροσϊεριξ, απαπ ζαΐθαίαν Ἰρίε , ρεὶς- 

τηρῶν αἰ] ϑίαπα [6 ΤΌΠ, ἀφλπάς, μοο ἘΧεσοῖῖο ἀεροπίο; δὰ 

Ἐστπαἤίσοπ [6΄ σοπεμ  Π 8, Αἴαιθ μαθο τηρᾶξις. “Βάπς, 

ποῖ ἄπο Βομιζηθτα ὙἹΓΙρΈγο ΠῚ, ἀρροΐαΣ, “ποτὰ ἀΠοααὶ ἐπαΐξας 

ῬΣΊΣΙΟΒ. στη απ. σδιγῖοο, [τὰ απὸ 1. έπχοβ ἀοσεαηι, 

δπαυα 0116. 6ἴ18 νοίοχετη ΠΡτο5. ἐπι  ΠΠ ροπα οομίξααι, ἢ 

ἀςᾶχις, αὐ «ὁ οὐχίοίο πᾶυχους Ναί ρα ἐσ γυχίΐοαι 



“ΖΟΙ͂Ὸ .5.. Ὁ χι γι 

ἘΔ. Οδοτε ἹΙ, [774 : Ἐᾶ. ΒΞΓἼν. (557) 
τὴν: μέσην σκληρᾶς τὲ καὶ μαλακῆς ὑπερβῆναι τρίψιν ἔν γε 
τῇ τῆς λέξεως ἑρμηνείᾳ, ἔμπροσθεν εἴρηταί μον" διότι δ᾽ 
ἡμᾶς οὐ χοὴ σπαρορᾷν τά 7ε τοιαῦτα, καὶ πρόσϑεν “μὲν ἐπέ- 
δειξα; καὶ νῦν οὐδὲν ἢ ἼΣΕΟΡ ἐπιδείξω. εἴπερ γὰρ ἢ μαλακὴ 
«αὶ ἡ σκληρὰ τοίη. ἐν τῷ πρός τι τήν ' ὕπαρξιν ἔχουσε 
χαὺ τὴν νόησιν, ἀνάγκη καὶ τήν σύμμετρον ἔν τῷ πρός τὸ 
συνίστασθαι. τίϑεσο δή μοί σῶμα τοιοῦτον, οἷον καὶ τὸ 
τοῦ παιδὸς ὑπεθέμεθα τοῦ προκειμένου χατὰ τόνδε τὸν 
λόγον, ἀκριβῶς ὑγιαῖνόν τε καὶ σύμμεερον πάντη, ὡς μήτε 

μαλακώτερον ἐθέλειν ἡμᾶς αὐτὸ, μήτε σκληρότερον ἐργάσα- 
'σϑαι, μήτε προσϑεῖναί τι τῇ σαρχώσει;, μήτ᾽ ἀφελεῖν. “ἄρ᾽ 
οὖν ἐπὶ τοῦ τοιούτου σώματος ἢ τὴν σκληρὰν τρίψιν, ἢ 
τὴν μαλακὴν προσάξομεν" .ἢ τὴν πολλὴν, ἢ τὴν μετρίαν; 
«ἐγὼ μὲν οὔδαμῶς ἡγοῦμαν συμφέρειν. ὑπὸ μὲν γὰρ τῆς 

δπληρᾶξ. σαχηρότερον, ὑπὸ δὲ τῆς μαλακῆς μαλακώτερον, 

ὥσπερ γε Ξαὶ ὑπὸ μὲν τῆς πολλῆς ἰσχνότερον, ὑπὸ δὲ τῆς 
μετρίας παχύτερον ἀπεργασϑήσεταν τὸ τοιοῦτον σῶμα, “χρὴ 

Ῥχανάε15. ἀϊ στ αξα ἡπευξ ἄυγας τποΠβαῦς, Ἰσεϊογ5. πτε- 

«ἀἴαμι ΠΙΘΠΕΟ Ῥγδθίουῖσς, 1ὰ Ἰρία Ὁ Πμαυυ δῖ: 018. [γῖθ, 1ὰ ἀπΐα 

«ἃ πΟΡῚ5. 76 ἀϊοί ε. Ὁποῦ απΐεμι ἰδ] τα ἃ ποΡὶ5 ῥσαθ-. 

ἸΟΥ͂ΣΙ ΠΟΙ ἀοροαπέ, 1 αποσυθ εἰ σἤεηίαπηι ᾿ΥΪ8. οἵ, εἰ 

αιατισ: ὨΔΏ11Ο Γδοῖτιβ  οἤεπάθπισ, 91 οπϊηλ ἕδη τ20}}15 4τ|- 

"οἴο, ᾳιδην ἀοτᾳ» 1π’ τερεσξα: σο!]αϊξοπθας. ἤοὰ (ΟἸτηι 

Γιρβῆβοπείαπι,, [οᾶ εἰΐαπι ἐπι  ΠΙ σεπίζατηι Γαΐ μαρεῖ, εἰΐαπι 
τηθαϊοοσοην πὶ ΠΠΉΠΙ τερεοϊα ςο]]αϊίοπδαις σοηβίξαϊ τ6- 

οεἴε εἢ. ἘΠησε ἐγρο, ἰα]ε. εἴϊεξ σοσρῃβ, 4πα]6 ῬχΟΡΟΙ ΕΣ 

πῦθ15 πὶ μοο ἮΡΤΟ Ῥύοσὶ εἴς ρυδϑίπηργι5, [ἀπε τ Ῥγοχ-- 

[μ5. εἴ. οπητῖβ5. δχος 5 πθαϊαηι, ΐα, τῖῦ θα 6. πΊΟ] ΠΟΤ 6 πὶ 

Διο. οἴεοίσπι να] ηλπ5.,, πιϑαπθ ἀΌΣΟΥΘΙΙ , [δ πεὸ οττι!5 

επ5 ἡποῦο αἀ]εσέπγη.. φπϊοφπαμ. ἀοἰσδοίπηινο: πῦση ἸΡΙ ΓΤ 

ϊα ῖ8δ μαρεμῆ σουρου απὸ ἄπτατη, δαξ πιο ]}θ}}) ἔγιοῖϊο-- 

τιθηλ δἀὐπηονοθίμη5. απ οὐΐδηχ ὩγΠ] απ, τὲ τηβα]οοσ πὶ ὃ 

Ἐρβο ρίαπς ἅπαμπιηρθοῖ μάγπην ἐπ] τα. σοτδο,, απρ}06 «απ πὶ 

α ἄμτα ἀμγιάβ, ἃ “πὸ}}} το}, ἃ πλέα σγδοὶ τι8,. ἃ πϊ6- 

ἀϊοοχὶ ογαπιυ5 τεδδοΐίυσ ; ἀποτηηῦ πμΐ0 δὲ εἰ ΟΡα5, 1π|Ὸ 

Β 2 



1.16 ΤΑΕΝΟΥ ΓΙΕΖΝΩΝ 

ἘΔ. Ὁματε, ΥἹ. [77.] ἘΔ. Β,ΓΥΥ͂. (557.) 
δ᾽ οὐδὲν τούτων, ἀλλὰ τὴν ἀρχαίαν ἀκριβῶς αὑτῷ φυλάτε: 
τεσϑαι, συμμετοίαν. ὥστε οὔτε σχληρῶς, οὔτε μαλακῶς αὐτὸ 
τρέψομεν, οὔτε πολλαῖς, οὔτε ὀλίγαις, ἀλλὰ μετρίαις ἄνα- 

τρίψεσιν αὐτὸ τρίψομεν, οὐδὲν πλέον ἐργαζύμενον τοῦ πα- 
ρασχευάζευν τε πρὸς τὰ γυμνάσιᾳ, καὶ αὖϑις ἀποϑεραπεύειν, ῖ 

ἐπειδὰν ἱχανῶς γυμνάσηται. χαλείσϑω γὰρ οὖν δὴ χαὶ ἡμῖν, 
ὥσπευ καὶ τοῖς γεωτέροις γυμτασταῖς, ἄποϑεραπεία τὸ 
μετὰ τὰ γυμτάσια μέρος τῆς τρίψεως. ὃ δέ γε Θέων οὐδε-- 
«μίαν ὧν, εἶπε κατὰ τὰς τρίψεις. συζυγιῶν ἐφαρμόσαι δύ- 
ογαταν τῇ τοιαύτῃ φύσεν τοῦ σώματος, ἕξ εἰπὼν τὰς πάσάς, 

τρεῖς. μὲν τὰς πρώτας τῆς μαλακῆς, ἑτέρας δὲ τρεῖς τῆς 
σχληρᾶς.. οὔτε δὲ τῶν μαλακῶν οὐδὲ μιᾶς τὸ τοιοῦτον: σῶμα 
-φαίνεταν δεόμενον, οὔτε τῶν σχληρὼν, ἀλλὰ τῆς τούτων 
«ἀμφοτέρων. μέσης, ἣν σύμμετρον ὀγομάζευν χρὴ κατὰ ποιό- 
τητα.. καὶ δῆλον ἤδη γέγονεν, ἡλίκον ὁ Θέων ἔσφαλταν τὴν 

ο-μέσην, σχληρυτέρας καὶ μαλαζῆς ὑπερβὰς τρίψιν.. ἐπὶ γοῦν 
τῆς ἀρίστης κατασκευῆς τοῦ σώματος οὐδεμίαν ὧν εἶπε 
συζυγιῶν ἐφαρμόσαι δυνατὸν, οὔϑ᾽ ὑγιαίνοντος ἀκριβῶς, 

Ῥυπηταην ροῦα5. τπϑαϊσουεαξογὴ οἷ τισι ριιοῖν Γουϑαυ. ΟἸαγθ 

πδαπδ. ἀυχιίεΣ 14, δας "ΟἹ ΠΠοχ, πθαῖιθ πγ 0} 15 Το οι 2- 

Ῥῃ5, ποαὰς «παι ἐϊξαξο μια! νῖθτι5, [64 ᾿Ῥατιοῖβ δὲ (8811-- 

ἰαΐο ὨΙΘαΙΟΟΡΊΡτι5. ΤΠ Ια ΡΊ μλπ5,, ὩΠΠ] α]ῖσα. ὨΟ]11, ἀπαπὶ 

τς «ἃ Θχοσοι απ, ΡΥ δεραχθίημβ, δὸ σαν 5., ἀπδην 74 1πὶ 

[αἰ18. εκϑγοϊαίτηι ΠΕ, . ἀροϊμοσαρία ουγδίαθδ ὙοσθξωΣ 

δὐΐθ ΠΟΡῖ5, Ποαί τεσο ΡῈ5. συ απ δτίπι, - ἀρ ΒΥ ΆρΙα 

6α- ἐΡΙΘΕΪΟ τι}. ῬΥ8.,.. αἄὔδ6. ΡοΙ͂ φαχοεδιιδοπηγ ἀα  ΡοἔαΣ. 

Θά. ΤΒΘΟΙ “ΜΠ ]]δ τ. 6πν 115. αὰ5. Ῥχοίαξ σΟΠ) ασαξοπῖθιι5 

ο)αίπηο!, σο ΡΟΣ 5. παίαγαθ. δοσομμποάατς ροΐοίς, ᾿ᾳηππὶ [ὸκ 

ἴθ ὈΠΙν ΟΣ π ποχαϊπαν 1, ῬΙΙΟΥΘ5. ἐγδ5. π10]1155:. γε ἡτ88 

νεσο ἐγοβιἄθγαθ, δξ Σιεαὰθ ᾿3 ΟΠ ̓ππι: οΠπιδητιατ δ ιδεποαϊ 

ΘΟΥΡᾺ5. δρθαξ, τ“πθῆὰθ ἀμγδυθη, [6α το] 5.  απαᾶθ ματι 

τιθάϊα ἢὲ, αὔδπῃ, ΓῸΠΊοςΕ. πιραϊοσύθιη 1π' απαϊαξς ἀἸχ 8 
Ῥὰν ο[κ. Ταφαϊάοαμς. ραΐογοι 7αῖι ἀὐρέγου. ἀϊαμπέοροτο. 145 
»ΐωβ, ἝΒθοπ. Πὲ πηιεάϊαμα ἄμπταθ το βάτο Ῥχαρέοσίθηβ. ὅ:- 
ἀαΐάεμι δας ορεϊπιηι Παΐπηι ΘΟΥΡΟΥ 5. πα] ]α τ Παταπι, 4185 

Ῥεοΐαμέ, σοη)υραϊοπθπι «σοομιμοᾶονο. Σᾶς. εἰς, πος ααῦλα 



ΜΟΡΌΣ 3. ΥΥ 

ἙἘᾶ. Οματε. ΥΊ. [77. 78. ἘΔ. ΒαΓ, 1Υ. (5570 
9,3::9 “- 

οὔτ᾽ ἐπανορθώσεως δεομένου. τοῦ. τοιούτου. σώμάτος. εἶ μὲν 
5 ΕΣ δ: « ͵ -“ “Σρῆ. ΠΗ 

γὰρ ἀκριβῶς ὑγιαίνεν,. μόνης τῆς παρασχειϊαστικῆς δεῖταν 
.« 390. , « - - 

τρίψεως; ἣν ὀλίγην τὲ ἀμα καὶ μέσην σχληρᾶς χαὶ μαλακῆς 
« Υ 3 37 “ 2 

ἐδείξαμεν ὑπάρχειν. εὖ δ᾽ ἤτοι τοῦ δέοντος ἰσχνότερον ἢ 
΄ τ: : 

παχύτερον. γίγνουτό ποτε, μὴ μέντον “ατὰ ποιότητα τῆς 
σαρπὸς ὑπαλλαγείη μηδὲν, εἴς τὸ μέσον δ᾽ ἀκοιβῶς φυλά Ὅπος νλαγείη μηδέν; εἴς τὸ μέσον ὃ᾽ ἀκριβῶς φυλάτΞ 
τόιτο μαλαχοῦ τε χαὶ σπληροῦ, τηνικαῦτα τὴν πολλὴν μὲν, 
.“ , ΄ 

ἅμα καὶ σύμμετρον ἔν ποιότητν προσάξομεν ἰοχνᾳίνειν 
͵ ; - ΄ 3η 7 μ ξ βουλόμενον, σαρκοῦν δὲ τὴν ὀλίγην τὲ ὅμᾳ καὶ σύμμεερον' 

, - ΄ ΄ 

κατὰ ποιότητα. ταύτας τὰς τρεῖς συζυγίας ὑστώτας ἐπὶ 
βιστι ἐῳ ἧς ῃ οὐ ͵ 

ταῖρ. εξ ὀλίγον ἔμπροσϑεν ἐξεϑέμην ἐν- τῷ διαγράμματε; δει-: 
ῃ ε Δέ; γ. 4 ε " , 2 ν᾿ , 

γὺς ὡς ἁπάσας αὐτὰς ὃ Θέων παρέλυπεν. [78] ἐπειδὴ. ταί- 
͵΄ «“ Δ. « 

γὺυν οὐ μόνον ὅτι παρέλιπεν; ἀλλὰ καὶ ὅτι χοησιμωτάτας 
- ΄ «ε« ΄ 3 “δ, «ν. 2 », Ἶ ᾿ 3...) ᾿ 
ὑπαρχούσας, ὃ λόγος ἀπέδειξεν, ἑξῆς. ἂν εἴη. χαιρὸς ἐπὶ τὰ 
52} ", 53 5. δ ι ᾿δλον ΣΌΣ 
ὀλίγον ἔμπροσθεν ἀναβληϑέντα, ἱέναν" “αὶ πρῶτόν χε, ὡς ἡ 

Ἂς “Ὁ ΄ ΄ , 
κατὰ τὰ στοιχεῖα τῶν πραγμάτων διδασκαλία χοησιμωτέρω; 

- , ΄ ΄ ΄ - : “ - 

τῶν ἄλλων ἐστίν." εὐσύνοπτόν τε γάρ. ἐργάζεταν τὸ “πᾶν; 
- - “ ᾿ ΄ ᾽ , Ρ 

πρᾶγμα, παὶ τῆ: μνΥμη παρατιϑέμδνον, εἰς ἀγάμγνησίν, .18: 

ἡπίοργα ὉΪαπα ψαϊοϊπαϊπθ ΟΟΥΡῚ5 Τυτῖΐιχ, πιθο εἴΐππι, ΠΟΙ 

ΟΟΥΣσῚ ροϊαϊαῖ. Ουῖρρα ΠΡῚ Ρ]δηο γα]οῖ, [01 ὑταδραζαῖο:- 

χὰ Φυϊοοτθ ορθῖ, αυᾶη ἜΧΊρτια, 80 170}}15, ἀάταδατο 

χάδαϊατα εἰϊς οΠοπαϊπιιθ. ὍΘΙ 7110 στάσι ττι5. ογα ἤασν θ᾽ 61: 

Ζεοία οἷ, πὸπ ἴαπιεπ 1ἢ αμαϊπΐαΐα. αἰξογαία σα «πϊοτ' 

αίαμι εἴ, [64 ρίαμθ 1501115,.ἕ δο᾽ ἄυγαθ ῃχβάϊτπμ πο μη1. 
ἴεχναῖ, ἃ «ὐὐάδπι: δμηφοίατο Ππἄθχητιβ,.: εξ τατ] δ ἢ). δὲ ἀπα- 

Ιϊϊαΐα πιρᾶϊοούθη δαμβέρομιμβ, ἢ ΟΑΥΉΘΏΙ ΔΏΡΟΓΘ,, Ῥαποδηι 

ΠμϊῸ] εἴ πηβαϊοογομι ἴῃ 4πα]αἴ6. Ἐᾷὰβ ἔγεβ. σομ)απραίίομςος.. 

τπιο ἰοοο ροῖδ [ὸχ ἴπ ἀείουρ οπθ δχροίαϊ πος οοπῆ- 

Πο, ἷξ οπιοθ. εᾶ5. αὶ ὙΒεομθ ργαθἔουμι ἴα5. Δα: ΟΑΥ ΩΣ, 

Οπομίαμ ἰριζατ. ποῖ ἕοϊατα ρσδθίεντηταβ ἀρ εο, [εὰ δἔϊαπὶ 

ἘΠΗΠτα5. δαΐάεπι ᾿ρχδθίοσυη ας, ἀϊραξαξίο ποῖτᾳ ἀσοπῖξ, 

ἀείποερβ. ἐοπιροῆιίντιπι ἀὐρι τοῦ δα. εα 7). αδ6. Ῥραθ]ο δηΐα 

ἀϊβυϊίητι5, τονοσίῖ; δὸ Ῥυϊπιατ πᾷ, αποά ἀοοίγημα 66, 

αἀαθ ῬῈΓ τον εἰοπιοπία δαῖτ, σαρίοσῖβ ΠΕ πΈΠΟΣ:; 

αὔρρο 46 “εἴ ἴα σοι ρεπάϊατα ΤΠ ΟἸΏΠΠΟΙΠ οορῖξ, εἰ 

τηεπιοτῖαθ. αἷδοιε,, οἵ Σθμα μι! οοπίαα ζδοῖϊα ἰὈΡδοΥΙ,. δο 



χυδ ΓΑΧΗΔΟΥ ΦΠΙΒΙΝΏΣ 

ἙἘὰ: Ομᾶσε. ΨΊ, [78:} ; Ἐαᾶ. Βεῖ. ΤΥ. (α57ὼ 
ὁπδίως ἔοχόμενον, ὅπάντων τὸ τῶν κατὰ μέρος ἐπιδεξιὸν 
χρῆσιν ἑτοίμως δεικγύμετον, ὡς ἂν εἰς ὀλίγα, καὶ ὡρισμένα 

στοιχεῖα τῆς ἀγαφορᾶς γιγνομένης αὐτῶν. τίς γὼρ. οὖν ἄν 

ἐξεύροι δαδίως πάσας τὰς κατὰ μέρος ἐν ταῖς τρίψεσι διάς, 
φοράς τε παὶ χρείας καὶ δυνόμεις,. εὖ μάγον ἅπαξ ἐκμαϑὼν 
τὴν γνώμην τοῦ παλαιοῦ μετὰ ταῦτα ποόχειρον ἔχει τῇ, 
μγήμῃ. τὴν ῥῆσιν αὐτοῦ, δι ἧς ἡμᾶς ἐδίδαξεν, ὥς δῆσαν 

μὲν. ἡ σχληρᾷ, λῦσαι δὲ ἡ μαλακὴ, μινυϑῆσαν δὲ ἢ πολλὴ, 
σαρκῶσαι δ᾽ ἢ μετρία δύναται τρίψις; ἔπ γάρ τοῦ ταῦτα 
νοῆσαί τε: καὶ. μνημονεῦσαι πρώτας μὲν τὰς ἔν τῇ ῥήσει 

παραλειφϑείσας διαφορὰς εὑρήσομεν, εἶθ᾽ ἕξῆς ἐπυτλέκον-- 

τες ἀλληλᾶις ἁπάσας ἐννέα συζυγίας ἀπεργασόμεϑα, τὸς. 
ὀλίγον ἔμπροσϑεν. ἐπὶ: τοῦ. διαγράμματος ἐγκειμένας, ἃς οὔθ᾽. 
εὑρεῖν οὔτε μνημονεῦσαν δυνατὸν ἄνευ τοῦ προηγήσασϑαν 
τὴν στοιχειώδη διδασκαλίαν, ἣν Ἱτπόκράτης ἐποιήσατο," 
σύμπαντα τὸν περὶ τῆς τρίψεως λόγον εἰς τὰς πρώτας ἀρ-: 
,ἀς ἀναγαγὼν, ἐξ ὧν ἀκριβῶς εὑρημένων οὐ μόνον τὰ νῦν. 

εἰρημένα πευιγίγγοιντο. ἂν ἡμῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ κρίνειν ἁπάσας: 

ΟἹ. 11}11), 4πᾶς Πα Παΐϊπλ ἀροπίασ, σεοΐμστα. ἀἴαπη ρῥτοιηρία 

Βιρρεάϊιαῖ, δεὰ δά ραΐοα εἰ οεγία δἱοχηθιία: χοίθυ 5. 

Οἰι25: θαι ποῖ 91 οἱΐς χυοπι γα πὶ Το οπ πη αἰ γθμξίαβ, 

τδιη, 0: ΧἼΓο5 ἡπύοπῖαξ, ἢ, ἴδπμϑὶ ἱπιο]]θοία, ἴθ μῖβ. Γθ ἔβη 

ἔα, Ῥοίξοα ἀϊοιοπθιη, 8768, πη οπιογιΐον ἕοπθαξ ἀπαὰ ν166]1-, 

οεἱ ἄορεξ, οομἤιϊηρεγα φαΐθοπι Ζγ]οϊουθπλ, ἀπχαπι, [Ο]γ 

ΣΒΟ]] θη, σοοτρτ5. Δάϊπηεσ α΄. Ὠγα] απ, ἀτίρεσο πιο ϊοοσθπι ΡΟ ς.: 
Ἐσχ- Βοχαη πδηιαὰθ ΠΟΣ Ια “4. τηθιηοχία Ῥγμαα, ἴδμο,; 

«6. Ομ ἤαθ πὰ νεθογαηχ οοπΐοχίι ἴχαπε, αἰ σθηῖϊα5 

ἀπνοῦζοϑ; ΠἸΟΣ, ΟΠΥΠΪΡτι5. Σηΐαι [6 σΟπΙρ] 1 οαἴ15, πον δηὶ οο- 

}αραξίοπες. οἴοῖος, τ απὰ5 ῬαῸ]ο ἔαρτα ἀε[ονιρείομις. Γαπιτ8 

ΠΟΠΙΡΙόΧΙ ; απὰ8. Πβ΄π6 1πνεμλῆδ, Ὡραπς πιειηοσῖα οπαϊ Πα 

Ῥχοχηρεπι ἢ, ἨΣΠ,. αιιαη, ΗΙΡΡοογδίθϑ ἐγααϊαιξ, δἰ θπιθπ- 

ἰατ!5 ἀοοίτιπα ρυαθοςεστε, οὐγηΐατχ ΓρΙοἱοητι ταϊϊουθ ἀπ 

Ῥυϊπια ῬΓΙΠΟΙΡΙα τϑάτοία. Ἐπ ἀαῖρυ5 ῥσονῆιβ 1πν θμ εὶς ΠῸΠ 

ἐξα τροάο, ἅπᾶθ πῶμα Πιμξ ἱπνεμΐα, πορὶ5 Πιρρεοίεγοπῖ, 

Γρᾷ εἴδη οὐππαπι οοΥγαρίαμι ἀοοξγιπδην {πᾶ ἰσαμα: 916 Ὁ ]}{α5 



“ΤΟΙΌΣ᾽. 8. 19 

ἘΔ, Οδατι, Ψ1: [78.} Ἑὰ. Ἐκ. 1Υ.-.(257.} 

τὰς μοχϑηρὰς διδασκαλίας, ἴδιον γὰρ. μάλιστα μεϑύδου 
τοῦτο, τὸ δι βϑοχείας ἀρχῆς στοιχειώδους. ἐπὶ τὰ πάττα 
δύνασθαι τὰ κατὰ μέρος ἰέναι, καὶ κρίνειν ἅπαλτα τὰ μο- 
χϑηρῶς εἰρημένα, καθάπερ πανόγν τινὶ τοῖς ἐπιστημονιποῖς. 
ϑεωρήμασε τὰς οὖς ὀρθὰς δόξας δοσιμάζοντα. περὶ μὲν δὴ 
τοῦ μήτ᾽ ἄλλον τινὰ. περὶ τρέψεως ὀρθῶς. ἐγνωκέναι, μήτδ. 
τὸν γυμγαστὴν Θέωνα, καΐτον τῶν ἄλλων κάλλιον. ὑπὲρ αὖ-. 
τῆς ἀποφ Ἰράμενον,". ἀλλ. Ἵπποκῤῥάτην τὸ καὶ ὅσον τούτῳ: 
“ταρηκολ' ούϑησαν, ἑκωνὰ καὶ: ταῦτα, ἜΣΣΉΝ 

«οὐ Κεφ. εἡἰ. «Πείποιτο δ᾽ ἂν ἔξι. τῶν ἀναβληϑέτων;: 
ὑπὲρ τῶν ὀνομάτων. εἰπεῖν, ἵγα μή. τις ὑπὸ τοῦ πλήϑους 
αὐτῶν. ἔξαπατώμενος ἰσαρίϑμους οἰηϑῇ τὰς ᾿διαϑέσεις. ὑπάρ-: 
“ειν ταῖς προσηγορίαις. τὸ μὲν γὰρ σχληρὸν ὕτομα. κυρίως: 
ἐπιφέρεταν κατά τινος μιᾶς: τοῦ. σώματος διαϑέσεως, ἢν: 
οὐδ᾽ ἐξηγεῖσθαι διὰ πολλῶν ὅποία τίς ἐστι δεόμεθα, πάνο-: 
τῶν ἀνθρώπων ὑπὸ τῆς φωγῆς ποδηγουμέγων ἐπὶ τὸ πρᾶγμα- 
κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν. τρόπον καὶ τὸ μαλακόν. τὸ. δ᾽ ἀραιὸν 
«αὶ τὸ πυκνὸν οὐκέθ᾽ ὁμοίως ἐναργῶς σημαίνει τὰς διά-: 

Γαρογοῖοι, Ουΐρρο 14 χαθίμοάι Ῥχορχϊαπιὶ πιαχίτας εἴ, υξ 

ΕΣ Ῥᾶγνο βἰθιηθηίαυ Ῥυϊποῖρῖο δα Πηρι]α πγθηι γα πὶ ροΓ- 

νεμῖσα ροίπε; ὅπηι, «πἱοάαϊά Ῥεγρέγαπι οἱξ ἀϊοίμπι, [οὐεπ-- 

τἰβοῖθ. 14, πμοοχοιηαίῖδ, ναι τορι]α παρίαμι, ΡοΠ!5. 1πά1-- 

σαγΘ, Ῥουνοσίαβ. ΟρΊ ΠΟ Π 65 ΘΧαΠΊ Πα Π:5, Οποά Ἰρίξαν οαπ6 

Δ]15. αυϊρίαηλ τοοίς “ἄθ ἔγιοέίοπε ἴεππε, πϑραπθ ΤΉ φρο 

ρίας συιωπαίϊος. (απο ουπάιεῖιι8 σαοθίοσὶς ἀθ εα ]Ἰοοπίαβ), 

[ἃ ΗἱΙρροοχαΐθ5, δὲ αὰλ δὰπὶ [πηξ ΓΘοα, [ἀἰϊ5. Βαθο [ἀπέ 

Οαρ. Ὗ. ϑαροζοίε εχ. 115, αθ86 δα μαπο Ἰσοιπὶ ἀϊι-- 
Ἰπλπι5, τὶ ἄς ποιμιπιρθὰ5 ἱρῆδ ἀἸΠδυαπλιβ, 6. ατι15. ΕΟΥπ 

ΣΠΙΠΘΙῸ ἀροαρέμβ. ρθ165 ΠΠΠΊΘΓΟ αἰδοίιι5 σατὰ 1115. ἀρ06]- 

Ἰαιϊοπῖθιι5 οπίπίηιει, ΠΕΣ οπὶπὶ ψοσαραϊαη ἂς αυαάδῃ) 

ΠΟΥΡΟΥ5 αἰἴοοξίομιθ Ῥσόρσὶθ ἀϊοϊξατ, ἀπαπι παο ἹπέΘ ΡΥ ΘίΑΥῚ 

φαϊάοια, 4π}15. ἢΐ, ἈΠ Ρη5 οἱ- ορῖϊ5,. ποριρΐπθ ψεὶ οχ 

νοῦς ἱρίαᾳ πο δᾶ τεὶ ποξιξίασπ ρετάιϊιοίο,. Δα δυπάθπι ππο- 

ἀϊμη οἱ ἀπο} }}5 νοσαθαξιπι. ΑΕ τὰτὶ δὲ ἀοπῇ ψόσάρυ]α 

ποῖ μογίπάθ ονϊἀεπίοσ ἱρ[οβ. σουροσὶβ αἰξοοΐαβ8 ἤρη σαι, 



ΣΟ ΓΖΊΤΗΝΟΥ Ὑ1ΠΕΙΝΏΝ 

Ἑᾶ. Ομβῖε, ΨΙ. [78.79.1 Ἐὰ. ΒΑΓ: ΤΥ (257: 358.) 
θέσεις τοῦ. (5238) σώματος, ὅτι διττή τις ἡ τῶν ὀγομάτων 

χρῆσις ἐγένετο, πυρίως μὲν ὀνομαζόντων. ἑτέρα» ἶ καταχρωμές- 

γων δ᾽ ἑτέρα. τὸ μὲν οὖν πυρίως ἄραιόν ἔστι τὸ μεγά- 

λοις διαλαμβανόμενον “πόροις, ὥσπερ. 75: καὶ πυκνὸν ἅτ, 

μικροῖς τὸ δ᾽ ἐκ μεταφορᾶς, ἢ παταχρήσεως;- ἢ ὅπως ἂν 

ἐθέλης. ὑγόμάζειν, χαὶ κατὰ τοῦ κεχυμένου τὸ καὶ πεπιλη-: 

μένου λέγεται. χατὰ τοῦτο᾽ γοῦν ἔστιν: ὅέε τὸν μὲν ὅξβε 

καὶ τὸ πῦρ ἀραιᾶ, τὸ δ᾽ ὕδωρ καὶ τὴν γῆν [79] πυκνὰ: 

λέγομεν, ἐπ᾽ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα τὰς εἰρημένας προσηγορίας. 
ἐπιφέῤοντές, ἡνωμένα τε καὶ ὁμοιομερῆ τὴν “φύσιν ὕπάρ- 
χοντὰ, καὶ μηδενὶ διαλαμβανόμενα πόρῳ: πολὺ δὲ δὴ τού-- 
τῶν, ἔτυ μᾶλλον ἀποπεχώρηκε τοῦ κυρίως ὀνομάζεσϑαν τό τὲ 

ἐσφιγμένον καὶ τὸ δεδεμένον; ἐκ μεταφορὰς ἄμφῳ λεγόμενα, 
τὸ μὲν ἐσφιγμένον ἐπί τε τοῦ πυκνοῦ “αὐ τοῦ σκληροῦ, 
ποτὲ μὲν ἑκατέρου κατὰμόνας ὑπάρχοντος, ἔστιν ὅτε δ᾽ εἷς 
ταὐτὸν ἀφιγμένου, τὸ δ᾽ αὖ δεδεμένον ἐπὶ τῶν αὐτῶν: 
μὲν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ' τῆς αὐτῆς μεταφορᾶς. ἐπειδὴ γὰρ ἅπαντα. 
τὰ δεδεμένα δυσχίνητά εἶσιν, οὕτως ὀγομάξουσι. καὶ τὰ: διὰ. 

Ῥτιορίεγοα «ποᾶ ἀαρὶοχ θοσιπὶ ΠΟΙΙΠῈΠῚ τια5. ΟὈΓαυ ναξῃσ, 

αἰξον; δονιτ; (αἰ ργόρτίο, ᾿οαδίθσ, αἰέοσ αὐάξοπη. ΑΟ 

Ῥτοργῖο φαλᾶθι ταῦ. Δοοίρίπηιβ, ἀπο ΠὨχθαίιι5 ᾿ππα 08 

ΡῬθῚ. Τοίιμῃ: ορίωιοε; ΠοΧΕΙ 6 ἀϊγονῖο ἀθαίααν, αιιοᾷ δοίάθηι 

Ῥαΐνοβ, αἵ ρὲχὺ ππϑίαρμόγαμι, ἔνα. ἀριία, “ἢγἐ᾿ φποσαμ-ὶ 

ᾳὰς αἰΐο, σέμπεσο. ἀρ ΠΠ6: θεῖ, ἄς Ἰαχο. σοαοίοαᾳαςθ παθο 

ρίᾳ νόσαυρια ἀϊοὶ αἰᾷτϊαβ, μά φαΐ ταους εἕ αϑγθῆι 

εἰ Ἰρπεηὶ ᾿ἰταϊιαπάο, ᾿ΧΑΥΟ5. αἸοΙ 5, δαϊϊαπι οἵ ἐευγα 

ἀεηίαβ. αα εἰεμλεηΐα ΓΟἸΠἸοοὺ 1ρία, ἐγαπ 516 15 ἀρ ῥ Ια οπῖραδ, 

τὰς ἑατπε οἵ πιηῖξα ἔπε, δὲ δχ᾿ ἀπι [αγὶθ5 αἰδέισα ρᾶτ- 

ἜΡιι5. σοηῆαι, πι6ο π}105. Ὁ) αβι: αἹ πηραία 5. οσὕποπς, Μιΐο 

.ἷ5 Ἰοπρῖτ5. ἃ ῥσορνιοίαϊα τϑσθίϊοσιιμς 1114, ἀτιαθ ΕΣ τηθ- 

ταρ ογασα ἀπῖροὸ [ἀπε ἀϊοΐα, πϑιῖρδ σομῆτιοίτης δὲ 60}}1- 

βαΐατι. πὰ ἄς ἀδηίο.. εἰ ἄπο, χηοάο. ατάθπηι τπίγοςτιθ) 

[εουΐαμν οχσποπίς, τοᾶο ἴῃ 1άθηι σουινοπίοπίο, μος γαγ ας 

ἂς {ἀφ ἀϊοϊμηβ,, ὩΘῺ ἴαππε δαάθη πἰοίαριοτα, Ναπι 

σποπῖαπι ΟΠ, ὅϊιαθ ΘΟ] σαΐα Πιηξ, δαάε) δᾷ πιοίιπηι 

Ἰαιρςεαῖτα ἴαπῦ, ἐϊὰ αἰ σον, ποι] παταπὶ, οὗ αὐ ον 8ο- 



ΦΟΓΟΣ 8. ᾿ ΟΣ 

Ἐδ: Θμασεὶ ΨΙ. [793 ἘΔ. 4. ΥΥ΄. (Ω38.} 

ξηρότητα τινά, ἢ ψύξιν, ἢ φλεγμονὴν, ἢ σκίῤῥον, “ἢ τά- 
σι»,: ἢ πλήρωσιν, ἢ βόρος ἔν δυσκινησίᾳ ἀαϑεστῶτα. διὰ 
δὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν σαὶ τοῖς ἐναντίοις χρῶνταν τῶν ὄτγο- 
μάτων ἐπὶ τῶν ἐναντίων, ᾿διαϑέσεων, -ἀγεῖσϑ'αι ,λέγοντες, ἢ 
ἐκλελῦσϑαι,᾿ ἢ χεχαλάσϑαιν. χρὴ δὲ μὴ τῷ πλήϑει τῶν 
ὀνομάτων προσέχειν, ἀλλ ἡγεῖσϑαι, διττὰ 7 γένη διαϑέσεων 
ὑπάρχειν. τὰ πάντα; τὸ. μὲν ἕν αὐτοῖς τοῖς ὁμοιομερέσυ. σώ--- 

μίμαὶν; ὅπερ ἤτον σαληρὸν, ἦ ἢ μαλακόν ἐ ἐστι;,: τὸ δ᾽ ἐν ταῖς 
τῶν ὀργάνων “ποροποιζαις συγιστῴμενον, ὕπερ ἤτοι συχνὸν, 
ἢ ἀραιόν, αὗται γὰρ ἴδιαν τῶν σωμάτων αὐτῶν εἶσιν αἵ 
διαθέσεις, ἐπίχτητον δὲ καὶ ὡς! ἂν᾽ εἴποι,-τις πρόσκαιροι, 

- , ΄ - 

ποτὲ μὲν ᾿ἐμπεπλησμένων τῶν πόρων ὑγρότητος περιττῆς;" 
"» .“ ἐν ᾿ Δ « ΄ Φ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

στιν ὁτξ δὲ “αὖ ΤΑΣ ον ἘΥΡΥΘΧΘΈΚΟΟΣΣ “αν ποὸτξ μὲν -ἀνῶ-σ- 

πεπταμέξων, ἔστιν ὅτε δὲ ᾿“μεμυκότων. 

- Κεφ. 5: ᾿λλὰ πεοὶ τῶν διῳϑέσεων: τούτων ἐν τοῖς: 

ἑξῆς ὑπομνήμασιν ὅ λόγος, ἔσται: “νυνὶ δὲ ἐπὶ τὸ προκεί- 19 μὴ! 7 9 
΄ ᾿ ΄ ΄ ᾿ ἐ . 

, μενον. ἐπανιέναν ἡρὴ,᾿ καὶ πρότερον διορίσασθαι σαφέστερον 
ΒΥ ᾿ φ  ηΣῖπ ες λ ᾿ Φ δ Ια » ε ͵ ΠΣ ΄ ἔτι. περὺ τρίψεως.. ὡς ἐνίοις μὲν. αὑτὴ καϑ' ἑαυτὴν. ἐργά- 

Ἥ 

οἰξαΐθῃι αἰϊαιδη, “ΤΊ σιιθ, ῬΒΙΘΡΏ ΟΠ 67." Γοίσυ μαπι, ἔθηπος- 

πϑηι,, ΥορΡΙ οοπεῆι, ἀπὲ ροηάϊβ “ἀθστθ πιονοπίαν, . Ἐδη-- 

ἄξηλ  ὉΡ οαμυίαην, οἴ ΘΟΠ γα} }15. ΠΟΤ ΠΙ τὶβ. 1π΄. Θολ Τὰν Π15᾽ 

αἰεοιίθε5 αἰαπέαν, του 1, ὅτι ΧΘΟΪν1,, δἰ Ἰάχανὶ ἀΐοθς: 

65: ᾿Οροτγίοξ αὐΐοπὶ ΠΟΠ᾿ ΠΟϊΣπτι ἸΠΙΡΙ ΘΙ 6. τι ΠῚ ΘΥΊΙΏ1,.» 

[ρα ᾿αἴεοίαθιην σέπογα: ἀπρ]οῖα 1π: τούπΐ. οἰτξ θαι Πισηάτο, - 
αἰΐοσπην;. αὐοᾷ΄ 1 βημΠ]ΠανΡτι5. Ἰρῆβ8. ΟΡ Γοσναίην, ἄς ζαο 

ταῦ ἀυγαῖνα αϊοϊζαν, αἰζδσγιιηῖ,, φαοα 1}. Τα ἤρα πι θὰ ἴ4}1-- 

Ῥαβ. τηιθαΐατιη γαϊουθ σομῆῆιξ, αποά! ἀθηϊαην. ὉΠ νοὶ 

χϑυυίον ἀϊοϊίαγ. 5 ἘΠ παιηάαθ ἀρυροσιτ ΤΡΙοσ πὶ ῬΥΟΡΥΙ 

Αἰδοΐαβ: Γαπξ;- ΑἰΟ ἘΠῚ σόσο οἱ (πε 1ὰ ἀϊσαμλ) ἐδιιβογαν,: 

απο α1145 τηδαΐὰβ ἱρῆ {προύνασαο ᾿ΒαπιοσΘ Σπηρ] Θδηξαχ;, 

4115 ἤπει ταππιᾶϊ, δὲ πιρᾶο ραΐεμίδβ, τηοᾶο δομ μιν ηΐα5.; 

Οαρ. ὙΠ. Ψογασα ἄς. 115. αἰξθοῦθηθ. 1 ΓΘατιθπεῖρτι8 

Ἰοτῖς. ἀραηῖπβ. Ναπο δά ρχοροπέαπι γεάθαπαμππι, αο. μυἷ- 

τάττῃ οΟἰατίι5 δἄμας 4ς ἑγτίσποπς ρία αἰ Ποσθάτ: πθιὴρ6 

«ποᾷ παρα ἰρία ἱπίοχάιπι φεῦ ἴε σογροσῖρηβ. ποῆγ 5. οομι- 



ΤΡ Ὸς ΓΑΧΙΝΟΥ ὙΓΙΒΙΝΏΝ 

ἘΔ. Οματε; ΨΙ: [79] Ἐᾶ. Βα: ΤΥ. (458.)" 
ζεταί τι περὶ τοῖς σώμασιν ἡμῶν χρηστὸν, ἐνίοτε δὲ τοῖς. 
ἐργαζομένοις ᾿ὐπηρεξεῖ;. καϑάπερ Ἱπποκράτης ἔλεγε περὶ: 
ἐπιδέσεως, ὧξ ἐπίδεσις τὸ μὲν αὐτὴ ἰῆται, «τὸ δὲ τοῖς; 

ἰωμένοις ὑπηρετεῖ. αὐτὴ μὲν οὖν ἡ τρίψις ἐργάξεταν τά τὶ. 
ἀραιὰ πυϊνὰ ποιοῦσα, καὶ τὰ μαλακὰ πυκνοῦσα" σαληρὰ. δι3 

ἂν εἴη πάντως ἡ τοιάδε τρίψις" καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ σκληρὰ, 
μαλάττουσα, «αἱ τὰ πυκνὰ διευρύνουσα" μαλακὴ δέ ἔστιν; 
ἥ τοιαύτη τρίψις. οὕτω. δὲ καὶ ἡ τοῦ σαρκῶσαι χάριν ἢ.. 
τοὺ λεπτῦναν παραλαμβανομένη καϑ' ἑαυτὰς ἐργάζονταί τε- 
χϑηστὸν ἐν τοῖς: σώμασεν.. μέντοι πὰάρασπευάζουσα - πρὸς. 
τὰ γυμνάσια . καὶ ἢ μετὰ ταῦτα παραλαμβανομένη τοῖς ̓  
γυμνασίοις ὑπηρετοῦσιν, ἥ μὲν ἐκ τοῦ ϑερμῆναν μετρίως - 
τοὺς 'πόρους ἀναστομοῦσα, καὶ τὰ κατὰ τὴν σάρχα περιτ-:, 
τώματα χέουσα, καὶ τὰ. στερεὰ μαλάττουσα. παλεῦταν δὲ 
σπαρασκχευσστικῇ. τρίψις ἡ τοιαύτη. ἢ δὲ ἑτέρα προσαγο- 
ρεύεταν. μὲν ἀποϑθϑεραπευτική" γινομένη, δὲ μέὲτὰ ἐλαίου", 
πλέονος ἐπιτέγγεν τὸ ἅμα τῷ λίπει, καὶ μαλάετει τὰ στε- 

ρεὰ, καὶ διαφοῤεῖ τὰ ἐν τοῖς πόροις περιεχόμενα, ἀλλὰ περὶ. 

χηοάππι αἴΐεταῖ, ἱηϊογάμπηι 115, 486 σοιπτηοᾶπηι αἰζοσαμξ, 

οὦ δαπὶ απο πποᾶάπηα ΓαΡι αἰ ἶσοε, αὔδα ΠΙρμροοταίς5. ἀδ. 

δε ραθοπο ἰγαάϊαϊε 15. νουθῖβ: «Ζ)οίλσαξζξο ματέδπε ἐρ α 

απαξ, ρμαγέϊπε ψαπαπεζζις μοῦ οτνῖξδ, Ἰρῆπ5. Ἰρίταν ἔν1οιλο-- 

χὴβ. εἰϊοοίιι [απὶ, δ ᾳποᾶ γαγὰ ἀθηΐαξ, δὲ 1101114 ἀαγαξ; 

ἄμυνα νεγὸ μαθὸ εἴϊβ. ουχπῖπο ροϊα]αΐ; ῥγαβίοσεα αποᾶ ἄμσγα: 

ΧΉΘΠ, δὲ ἀουία Ἰακαΐῖ; Παθο σοπίχα Π101118. Πὲ ορογέσξ, ! 

Ῥατὶ τιοᾶο οἵ 4186 αν πὶ ἀπροιίας πλϊπποηάδονο, οδτία - 

Γαϊςορΐα ε[Ἑ, υἱγαστία ΡῈσ [6 ὉΠῚΙς. αἰἱφυτα ΠΟΙΡΟΥῚ ομξοσε, 

Ὁπας ἴδιο δα Θχοχοσία! 9185. σοΥροσα Ῥγχδθραναῖ, ἰΐϑ 

αἴας Ῥοῇ οχθγοιαιοηθηι ἀμ θοθέμν, ΟΠὰ6 ὉΣχ θυ ἐδ εοὨ Ρες 

Γαβδίουνιαπε. ΠΙα πιοάϊος. οα]οίδοϊομο. ἰδπιος πιραῖας γ6- 

οἴυάιε, ἔπι] Ἵχορδηγοιλέα, απδθ οαϊὸ οοπέμιςῖ, Παχίπα 

τοάᾷεηβ, οἱ [οἄα. θμ Π]θηδ: «ἀρρθ!ϊαπε ἀπέεπι Βα]αῖ- 

τροάϊ Τγσοπομῦ Ῥυδοραναίουίθηι; αἰΐονα τδοιτσαΐογία ἀρ-- 

Ῥει]αΐν; μαθο οπὰπ ρῥἐαἴοαϊο οἷεο. αἀπιϊηϊῇταία ἤπγὰὶ] ΡῬὶππ- 

βιιοάϊπς Βαπιροίαξ, εζ ἴοάα. οπῖο τε, οἱ 40α6 πιραίθιι5 

σοπποπέασ, ἐπ μαϊτέιι5 ἀϊσευῖξ. Ψγαπ) ἂς μδς ροῇξ ἀϊος- 



ΦΟΙΌΣΖ 8. ᾿πύναι 

Ἑά. Ομαστ. ΨΙ. [79. 8..1 : Ἑδ. Βα, ἐν. (258.) 
μὲν τῆσδε καὶ αὖϑις εἴπωμεν ἐφεξῆς τοῖς γυμτασίοις. 
ἤ. μέντου παρασκευαστικὴ τρύψυς ἐπὶ τῆς ἀρίστης φύσεως 
ἕνεχα τοῦ διαϑερμῆναν τὰ σώματα παραλαμβανομένη καθ᾽ 

ὃν εἴρηται τρόπον ὀλίγον ἔμπροσϑεν γιγνέσθω, » μαλακὴ μὲν 

τὰ πρῶτα, προσαγόντων δὲ ἤδη τοῖς πόνοις ὀλλήρά. 
-«Ὡ : 2, ΄ , ΄ γγ ΓΕ. 1 ᾿ 

οὐτῶ: γὰρ ἂν μάλιστα τό τε μαζάττειν ἔχον καὶ τὸ πρὸς 
: ᾿ « Ξ ᾽΄ 

τὰς. - ἐνεργείας ἐπεγείρειν, καὶ τὸ διαφυλάττειν ὁποίαν παρέ- 
᾿ « ΄ - ͵ ἔν ΄ ΄ 

λαβὲ τὴν φύσιν τοῦ σώματος. εἴ μέντοι διαμαρτάνονεο 
4 ι “4 » ᾿ 

κατά τ᾿). πρὸς τὸ σηληρὸν ἐχτρεπέσϑω μᾶλλον: αὖ γάρ ἐπ 

ὀλίγον΄ ὑπερβολαὶ τῆς συμμετρίας -ἂν τῷ δέρματν χάξως" 
παύονται, τῶν ἐντὸς οὐδὲν ἀλλοιοῦσαι, [80] βλάπτοιεν: “δ᾽ 

ἂν ἧττον τὸ δέρμα πρὸρ: τὸ σκληρόν τὸ καὶ πυκνὸν ἔκ-" 
τρεπόμεναν" οὕτως γὰρ ἂν εἴη δυσπαϑέστερον. ὡς, εἴ γε 

Ἄν Ἂν» ι - - ἴς). , 2». μ᾿ 

καὶ διαπνεῖσθαι τὸ τοιοῦτον καλῶς ἠδύγατο, σπληούτατον ἂν 
ΕΣ , Α Μ ι ΕΎΣν 

αὐτὸ καὶ πυκνότατον ἀπειργαζόμεϑαν  γυνὶ δὲ, ἐπειδὴ πρὸς 
3: ᾿ πὲ Ὁ 5. .-ἃἅ ΓΑ ΟΝ ΤΕΥ ὧς 
ἄμφω χρὴ παρασχκευασϑῆναι καλῶς αὐτὸ, χαὶ πρὸς τὴν τῶν- 

, Ἧ ς τζ - Χ ας 
ἔτδοϑεν περιττωμάτων διαπνοὴν, “αὖ τὴν τῶν ἔξωϑεν ὅμι- 

, ΄ 3. ᾿ ' ᾿ - ΄ 
λούντων βίαν, ὄριστον ἂν εἴη τὸ μέσον ἑκατέρων τῶν ὑπερ- 

πτὰ8, ἀππη ἄθ Θχουοϊ δέου ορουιτ5. Θδᾷ Ῥυαθρασαίοσια ἡ 

Ζυχοῖῖο π᾿ Ὀρίπια {αΐι8 πιαΐπαχα οαἰοίαοϊο μι σου ροχῖ5. οαμπία 

Γαοορέα,, Ῥυοὰξ ἔαρτα ἐγαάίξι ον, ἴδε π10}115 ὑυῖπιο, μοκ 

ψοτῸ δχοχοϊ [αἰϊοσθη ἀσσνοΠὩγο ατιρὰ ; 1ἴὰ παπηάαθ γηάλῖ-τῦ 

Σὴ6. δὲ το γα. Ῥοΐοσι, οἱ δᾶ δχργοϊξαίίοηεβ Ἔχοϊξανδ, δὲ 

ΟΟΥ̓ΏΟΥ 5. πιαΐηχεν,., ΦΠΆ] 6 4}0.ὄ 1Π1[10 ἀοσοριῖ, {[εγνᾶγει 

Ουοά ἢ «φιυά ἀρονγαΐμπαι πὲ, «κα ἀιγαηι 14 μοῖία5. ἤρθοξοξ : 

Νά αὐ ὑγανύεβ α' τηράϊο τϑοοαβ Γἀπί, 11 οαΐα ἰοηιβ ̓  

Σπιπ αν, ΠῸ]1ο Σπξοσϊοσιπι αἰΐεγαΐο. ΔΙϊμϊ5 νοχὸ 1αράεξα - 

ἡρία ουΐβ, ἃ αὐ ἄυγαπι ἤπια] εἰ ἀεμηίαπ  τϑοοῖηιις. «᾿ 

χηρᾶϊο ἤπί, ἀπίρρα 1 ἰη)αχίαθ τηΐπιβ ορροχέμπα βοῖ, 

Αἄξεο, ἢ ἐναπῆρίγδῖο ΡῈ ΒΕ) [πιο] οὐετη {801}15 εἴεῖ, ἀὰ- 

τὴ πα πὶ δαὶ αἴαιιο. ἀρ ἢ ΠΠἸπγαλ οἰ σογθημιθ; πππο, ατος-: 

τη δα αΐχα 16. ὙΠ αγτι5. ῬΥΌΡς εἴ σοπιραταΐαιη ΠΟβοΥ- 

ἴρῃ, εἴ ἐχογθιηεπία, απα6 1πΐπι5 σομιπίασ,, ΡῈΣ ά] ἔπππ 

οπλιέξεπάα, εἴ δουη, 448 οΥ15 ἀοσσάτηξ, ν]πὶ ἰο] απ δι," 

τἰτΠΠππππτ5 ἴαπα 1πεσὶς θα ]ὰ5. 1ηΐοσ αἰτιπηηηθ ἐσ ςείσωΣ 



χά. ΤΑΖΗΝΟΥ ὙΓΙΒΙΝΩΝ 

“Ἐ, ΟΒεσς; ΨΙ. [80 τ Ἑλ. Βαῖ ὙΨ. (Ω58. 

βολῶν. εὖ δ᾽ ἄρα ποτὲ μὴ φυλάττοιτο τοῦτο; βέλτιον τὸ". 
,ὔ - η ΄ κ 

σχληρύτερόν τε “αὶ συχνότερον τοῦ μαλακωτέρου. καὶ 

ἥ Ἴ ὁ. μὲν γὰ ῆς ὃ ξο ἐλλυτὲς ἐπαγοο-. ἀραιοτέρου. τὸ μὲν γὰο τῆς διάπνοης ἐλλιπὲς 0 

ϑώσασϑαι γυμνασίαις οἵόν τε΄ τὸ δὲ τῆς ἑτέρας. διαϑέ-" 
3 ΄ ς«« -- ἀρ’, ἢ ρῶν ἜΡΥΟΡ ς ΤΑΝ 

σέως εὐεπηρέάαστον ὑπὸ τῶνὐ ἔξωθεν αἰτίων «οὐδ ἐπα- 
΄ ΄ ς" ς«.»Ἤ »» ι ͵ 5... δάν᾽ 

ψόοϑωσίν τινὰ ἜΘ αΥ ““τοιμὴν ἔχεν; “6ὺ προσεστὺν αὐτῷ 

βλάβη. οὗ σμικρὰ, διαφερόμέγων πολλάκις οὗ. τῶν πε-᾿ 
“οιττωμάτων μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς τροφῆς. ἐν μὲν 

δὴ ταῖς κατὰ ποιότητα διαφοραῖς ἐπὶ τὸ σπληρότερον 
« “Ψ . -" λ ᾿Ψ᾿ ΚΞΕῚ ι ΄ ᾿Ξ Ψ. 
αἀμαρτανγεῦν χρή μᾶλ, ΟΥ,), -ἥπερ ἕπὺ τὸ μαλακώτερον ΟἜ.- 

-, ’, τ - 
μέντοι ταῖς κατὰ ποσότητα πρὸς τὸ. ἔλαττον; ἐπὶ τῆς 
σιροχειμέγης δηλονότε φύσεώς τε καὶ ἡλικίας. ἀεὶ γὰρ χρὴ 

΄ - ᾿ ῃ - ΄ τούτου μεμγῆσθϑαν κατὰ τὸν ἔἐνεστωτὰ λόγον. ἀὐξάνεσθϑαί: 
ι », ΄ ' - - ι 

τε γὰρ ἔτι βουλόμεθα τὸ τοιοῦτον σῶμα, καὶ ἥκιστα ξή-. 

ραίνεσϑαι. τίνας μέντοι χρὴ φύσεις σωμάτων κατὰ δια-" 
΄ " ᾿ : ΠΑ 35 

ϑέσεις. ἐπὶ πλέον τρίβειγ., . αὖϑις εἰρήσεται. : 
, Η 5» ι - 

Κεφ. ζ΄. Νυνὶ δὲ ἐπὶ τὴν ἐνεστῶσαν ὑπόϑεσιν ἔπα- 

σαοᾶμ8, «αὶ Π ἡἀπαμᾶο ἔογίαπίδ ποῖ Γουν θα, ΠΊΟ] ΟΣ 

αἰΐατια ἔποχ, ἀμ} δα. ἀπνὰ5. ἀοπηἤτιιβαῖο Ῥογε ήθ διε, αάᾶπι 

«τ δα τ30]]}1ὰ5 Ἰαχίπβαμα,, Ναηι ἐγαῃ ριταπᾶϊ ἀοϊβοξαχα 

ΘΧΟΧΟΙΓο [Ατοῖστο ΠΟΘΡΙ; ΔἸτου 5 ναὸ αἰβοίιι5. ν τα], 

ᾳποᾷ οἷ δα οχίρυποσιιμι, 1] πγαγ) ΟΡΡογέπ 45, πθαὰο 

ΔΗ α5, ΘΟΥΤΙΡΙ ἤλο1!}6 Ῥοίθς, ἀϑονίψας, ῥυαθίογθα σομ)αποΐαπ 

ἁποουλτποῃπ)ι 1011 Ῥαγν, ἀϊροεῆο {ΠΡΙπᾶάθ. πὸπ Ὄχοσθ- 

τηθηΐο χποᾶο, σψόγαπὶ οἔϊαμι ἱρῆπ5. ΟΟΥΡΟΣΙΒ ππγπδηΐο. 

Ετρο ἴπ 115 αἰ ογοπ 15, απαθ ἃ αι! αΐθ Γππππιπΐαν, ἀρδν- 

ΤΑΥῈ [αἰϊὰ5 εξ γευίαθ θαπι, απᾶρ ἀσχῖον δ, ᾳᾳδη 6412, 

{πᾶ πιο που. ΠῚ 115 ἕδιηθπ, απ ἃ απαπεαίε ἀποιπίιν, 
λῃ. Ῥχοροῇέα. [αἸέο τι. πιδίασα οἕ δοίαίς ἢ «πᾶ ἀο!τπαπηξτσ, 
σου5. 14, αποά πιΐπὰ5 οἢ, 14 οἤο. ΘΘΠΙΡΟΥ ΦΉΣ 6)}85 
ἴπ Ῥσδοίθμ αἰΓρτιξαΐίο 8. πα ϑυητ 116 ορογίεξ, ΔΈΌΘΘΙΑΙ 678 - 
ΧΩΟΔῚ σοΥραβ, ΠΒαπᾷ. “«πδαταπι Πσσαμάϊ Ππάϊπτ οἴ ΡῬτο- 
Ῥοδίαμῃ. Οπαβ ψϑγο σογροστιπι πιαΐιγα5 αϑεοίαβ ΔΙ Ρ] 15 
ἔγισαπάσπι ἢξ, ροῆεα αἰσθηια8, 

Ο4ρ. Π. Νιης δὰ γχοροῇέαιι τηαΐετίαπ σενοσγῆ 



ΟΙΌΣ 8. : 5 

ἘΔ. Οματε, ΨΊ. [802 ἘΔ, Ἔ2Γ, Κ΄. (558.)- 
ἐξ ΠΡ Ἧ" 5 "ἘΞΞ ͵ 

γελϑόντες ὑπὲρ τοῦ μέτρου τῆς τρίψεως ἐπισκεψώμεθα τὸν 
δ ἢ, . . - 

αὐτὸν τῤόπον, ὕνπερ ἀρτίως ἐπεσκεψάμεθα. περὶ τῆς ποιό- 
τήτος. ἔοικε δὲ κἀνταῦϑα, πρὶν δρίξείν. τὸ μέξρον, ἑτέρου 

τινὸς ἐπιμνησϑήσεσϑαι σ σκπέμματος, οὗ χωρὶς οὐδὲ τὸ μέτρον 

ὀρθῶς οὔτε δρισϑῆγναι δυνατὸν οὔτε γνωρισϑῆται.; ὁτὸ δὲ 
ὁ, Αἢ Ψ- ῃ ΄ ς Φ δὴ σκέμμα τοῦ περιέχοντος ἀέρος τὸν τρυψόμενον ἡ. χρᾶ- 
΄ » « .. 4  ΨῪ Ὁ 5 -“- ν᾽ -, νι -Ψἤ 

σίς ἐστιν, ἣν δεῖξαι μὲν ἐπὶ ἔργου ἐγχωρεῖ, διελθεῖν δὲ τῷ 
, “ ͵ τς 

λόγῳ σαφῶς οὕτως, ὡς μηδὲν ἀπολείπεσθαι τὴν ξῤμηνγείαν 
- ᾿ ΄ 

ἐγαργοῦς ἐνδείξεως, ἀμήχανον ἔστι χαὶ ἀδύνατον παντάπα- 
2.2 ᾽ ᾿ λὲ λ 5 ὃ “ς .ϑ αν δες χα Ἅ 

σιν, ἀλλ εἰ μὴ πολὺ λείποιτο δείξεως ἐναργοῦς ὃ λόγος, 
᾿ ἵ ; Ξ 

ἑχανὸν καὶ τοῦτο: προηγεῖται δῇ καὶ τῶνδε πάλιν ἑτέρα τις 
«.-.» 5 τ Β 47). 5:1} “ κ ὃ Ξ ᾿ ΄ ἐν 
ὑπόϑεσις, ἐν τίνυ μὲν ὥρᾳ τοῦ ἔτους, ἐν τίνει δὲ χώρᾳ τῆς 

ς- , » ΄, - Ε - 

οἰκούμένης ὃ γυμγνάσομενος ἔσταν" μόνα γὰρ ἐπὶ αὐτῷ 
΄ - - - - 

διώρισται τό τε τῆς ματασκευῆς τοῦ σώμάτος χαὶ τὸ τῆς 
ἡλικίας. οὔτε δὲ ἔν ᾧτινι τέϑραπταν μέρεν, τῆς 79, οὔτε ᾿ 
ἔν ᾧ μέλλει 7υμν ἀξεσϑαι γῦν, οὔτε καϑ' ἡντιγὰ τοῦ ὅτους 

τὴν ὥραν, ἢ καὶ τῆς ἡμέρας, προσδιώρίσταν, καίτον παρὰ 

ἄθ: ππθηΐαγα ἐρία ΤΟ οστιπι ἀραηγὰβ δᾶ εὐπᾷοπι χηοάπτηῃ; 

ἀπό ῥάᾷμ]ο πὶ ἀθ φιαϊταΐδ ορίμπαβ. Οοπνθηΐε απίοιηι πος 

Ἰοσο; τιξ, Ῥυιπψααπι τιθηίαγαμι ἀςβηϊαπι, ΑἸ τοσ 5 σα] [- 

ἄαι. ἀπδοίϊἸοη15. Ἰηθηοπθπι ἤαοίαπί, Πὴθ οπ]ι5. πο Πα 

ταουύαπὶ Ἰρίαπὶ πο ἀοῆπιν δε τεοίς δεῖ, πδὸ πο- 

νι. ἘΠῚ νερὸ; αοᾶ ᾿ἀοἤιηγαχατιπὶ σαπῖθο, δασῖβ, (πὶ ἔγῖς- 

οαπάᾶπμι σΟΥ̓ΡΙ5. ΘΟΕ ΘΟ, ἰδ ῃρ ΣΙ 65; ἀπᾶπὶ τιατπς πὶ Τὸ 

1ρία του ῆγαγο 11οεἰ, ΦχρΊϊοαγα οὐδ ἰοῦ ς «ρογίβ, 1ΐα τπιξ 

ἀπ ο ΡΥ ἴδ το 5. ον άθμίαθ 11}}} ἀεῆι, Ραμ ποῖ Ἰσεῖ; 

Γεὰ οἵδ Ῥγουίαβ. ἱπο 6 8}}1115, Ὑογίαῃ, ἢ ποπ δάξεο σ2}}- 

ἔπη ΟΥΑΙ ΟΣ ἀ6᾽ ΓὸΣ εὐἹδόμεῖα ἄἀθῆξ, ἀρυπᾶς ἔποσιξ, Ῥχγαθ- 

σραϊε οὐεγο απο οἵ 411α αὐδοάαιη σοππάθγαο, πθπρ6 

4ο ἍΠῊΙ απιρουθ: δι 1 ἀποΠααΐ ΟΥΡῚ5. ἰοὺ δχογοϊίδη- 

ἄππι᾿ Παΐπατιπθ. πο δμϊὴ Παοίομαβ ἄς δὸ ἑαπΐππι ἀεβ- 

Ἡὰ ἔππξ, οὔγρον 5 Παΐαβ δὲ αδίαϑ. [πὰ {πὰ ψεγῸ ἰοιχαθ 

Ῥατνίθ. δὺξ οἀποαίιβ ᾿“μβαοέθπὰβ {πδυῖξ, ἀπ΄ ἐχοσγοιίαπτβ ἑὰπο 

ΒΕ, ἀπὲ ααο Δ ΠπῚ ἀἴεινε ἰοροσο, 181) ἴῃς. σοι ξαξαπῇ 

οἴἕ; αἀυσπαιδηι Ῥσὸ πατὰπὶ σεσίε συγ ς Σαδίομα τπβᾶϊο- 



χ 28 ΤΑΖΗΝΟΥ͂ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

Ἐᾶ. ΟΒατε, ΚΙ. ἴ8ο, 81.) ᾿ ἘΔ, Βα. τ΄. (538, α50.) 
Ἂς ΓΑᾺ 5 ΄ δ, . 

ταῦτα τὸ μέτρον τῆς τρίψεως ὑπαλλότεεται. προσδιοριστέον 
» ᾿ -α 3. ' 

οὖν αὐτὰ πάλιν, εἰρημένα μὲν ἤδη δυνάμει κατὰ ἐὴν ἀρχὴν 
- - ΤΥ Κ᾿ . “ ε ᾽ - τοῦδε τοῦ γράμματος, οὗ μὴν τῇ γε ἑρμηνείᾳ σαφῶς δεδη- 

᾿ Σ Ἂν Β λωμένα. λέγοντες γὰρ οἷον κανόνα τινὰ “πρῶτον ἔἐπτίθεσθαν 
Ξ ὯΝ ἩΠΡΩΣ Ξ 

πάντῳν τῶν ἐφεξῆς. εἰρησομένων τὸν ἄμεμπτον τῇ πατώ- 
- - ΄ ΄ , : " 

σχευῆ τοῦ σώματος ἄνϑρωπον, εὐθέως ἐν τούτῳ χαὶ τὴν 
- ᾿ ΄ 

χώραν αὐτοῦ διορισόμεϑα δυνάμει. οὔτε γὰρ εὐκρατότατον, 
΄΄ “ - - ι 

οὔτε ἀμεμπτότατον τῇ κατασκευῇ γίγεσϑαι σῶμα δυνατὸν ἂν 
- ΄ ͵ 7) « 

τοῖς ἀμέτρως χεχραμένοις χωρίοις, ὡς ὃ τὰ λόγος ὑπαγο- 
ρεύεν καὶ ἡ πεῖρα δείκνυσι. ξηροὺ μὲν γὰρ παὶ ἰσχνοὶ καὶ 

΄ ΄ 7 37 

οἷον ἐσκελετευμένον γίνονταν κατὰ τὰς ϑερμὰς χώρας οἱ ἄν: 
, "Ζ; ε 

ϑοωποι, ἀνωϊδιμαλον δὲ ταῖς πράσεσιν, ὡς τὰ μὲν ἔξω 
τ Ε2 

ψυχρὰ, τὰ δὲ ἔνδον τε καὶ κατὰ τὰ σπλάγχνα ϑερμὰ 
κ ; - ἥ 

(269) περαιτέρω τοῦ προσήκοντος. ἔγειν, οὗ τῶν Ἰδυχοον 
΄ ΄ , ᾿ υ - - 

χωρίων οἴκήτορες. τὸ δ᾽ ἄριστον σῶμα, περὶ οὗ νῦν 
« ͵ .“ ς ΄ ͵ 3 ξ ᾿ ὃ λύγος, “ὥσπερ ὃ ἸΙολυχλήτου χαγών ἔστιν ᾧ κατὰ 

᾿ , γ» . 
μὲν τὴν ἡμετέραν χώραν, ὡς ἄν εὐὔχράτον ὑπάρχουσόν, 
ε : ΄ ΄,; τ » " “» 
ὠπταν πολλὰ παραπλήσια σώματα, παρὰ δὲ Κελτοῖς, 

ΟΥ̓ α5. ἴυϊοιοη8. [Ὁ ναχίδηᾶα, Ἐτρο δα δα, ἀτὰρ. μαοίθηιίβ 

δαϊαία ἴαπε, μδεο αποφὰθ ἀοϊηϊοπᾶα ἴχπξ, πἰαπθ᾽ ροίοαίο 

ἍΠΙΘΧ για ΟΡΘΙ15 78: γϑάϊία, ποῖ ἔδηιθι ἡπιουρυθέαίϊος 

τῖ8 Ἰποθ οἷατα Ἂχριίοαΐα. Ὀισθπβ οπὶπὶ ψ Ια! χορ ]απι 

ἡπαπἄδηη ΟὨΊ.),, ατιὰ6 ῬΟΙῈ ἀϊοεπάα εγαμξ, ροδέαχαπι 

τὴ ΠοΟμλΣΠΘ 60 ΘΟΙΡΟΣ5 Παΐα, ἄς 410 {του πΟΠ ΡΟΙΠΣ, 

ΟΡΙΈΘΧ ὨΪΠηγ πα ΘΔ ηλ ΤΟΡΊΟμ 6 πὶ Βοιηΐη5. ροίοίαίς  -4εἢ- 

ἬΪΨΙ,»,. αἴπιπὶ π|60. Ορέϊη0. ἐδ μι ρογαιηθηίο, πιθο ΠΟΙ ρΑΒΙΣ 

ὁοη ξαιομα τ πη ἀπ, 115. χερὶ οπῖρθι5, 4πᾶ8 ἃ τε ρ 6 γ4-- 

τηθ τηοᾶο τεοοπεσγιηΐ, δἰσηΐ ΡοΠΙΈ, ΠοπέΣ ἔπη ταΐῖο 

ἀοοοί, ἔππι. ΘΧΡ ΘΓ ΘμἾα. σοπηπιοπῆγαξ. Οπὀὺῖρρα Πδοΐ, στὰ 

οἶϊε5. δὲ νεῖ ἐογγεΐδοι! πὶ δοποίθ. ἐσαοάθις. ΠΟΙ, 165 

βηπέ, ΒαΓ[Σ ᾿ ἐΓΙ ΤΊ ΙΟΥΙ5. Ῥ]απαθ ἡποολαθ ᾿πδοάθδη. ἴσπι- 
Ῥεσγδπιοπέο ν[αχιίτισ, ὯἙ ἀπ ὰ5. οχίοχίογα ξσεαπέ, ἱπίθς 

χῖοτα, αἰαθα ἀπ 5. Ὑἱΐσοσα ἱπιπιοᾶϊοα οα]οαπί. ϑ6π ορ- 

ἐϊηπιμ. ΘΟΥΡαΒ, ἄς. απὸ πιο ἴδσηιο Ῥχσοροηϊίασ, -νϑίοῖς 

ῬοΟΙΥΟΙΘΕ τορη]α. εξ τ οαἱ 1: ποτα γορίοπο, πέροξα' ρυοθὲ 
ἰεπηροχαία, πὸπ Ῥάποα Πηλλα τἱάρθας, αρμπᾷ (ε}ε25 νοσῦ, 



-ΦΟΙΌΣ 8. 187 

Ἐᾶ: ΟΒᾶτε. νἹ. [8 3 Ἐὰ. 5.1 τνὶ (590) 
ἢ  Σκύϑαις, ἢ “Αἰγυπτίοις, ἤ Ἄραψιν οὐδ᾽ ὄναρ ἰδεῖν 
ἔστι τοιοῦτον σῶμα. "σαὶ αὐτῆς δὲ τῆς ἥἡμετέ ἕρας χώρας ἵκα- 

νὸν ἐχούσης πλάτος, εὐκρατότατόν ἔστε τὸ μεσαίτατον, οἷόν 
στρ ὑπάρχει. τὸ πατὰ τὴν Ἱππολράτους πατρίδα᾽ καὶ γὰρ 
ΚΠ ΦΩΣ αὕτη καὶ ϑέῤους ἐστὶν εὔκρατος, ἔτυ "δὲ δὴ 
μᾶλλον ἦρός τε “αὶ φϑινοπώρου: τοιαύτην οὖν τιῦα χώραν - 
ὑποϑθέμεγον τῷ προχειμέγῳ σώματι, τὴν μὲν ὥραν τοῦ ἔτους 
αὐτῷ προσυποθώμεθα τὸ μεσαίτατον τοῦ ἦρος" ἔστω δὲ 
“τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἔν. ἢ μέλλεν πρὸς ἡμῶν γυμνάξεσθαν τὸ 
“πρῶτον, ὡς οἷόν τὲ τὸ μεσαίτατον" ἵνα κατὰ μηδένα τρού- 
πὸν ὑπὸ τοῦ πέριέχοντος ἐξαλλαχϑῇ πως ἡ φυσικὴ ᾿δόραμις 
πῆς κράσξως αὐτοῦ. διὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγισμὸν οὐδὲ τὸν 
οἶκον, ἔν “ᾧ γυμνάζεσθαν. μέλλει, ϑερμότερον ἢ ψυχού- 
τέρον εἶναν προσήχεν κατά γε τὴν ἡμέραν ἐλείνην τοῦ 
κοινοῦ τῆς πόλεως ὁλῆς ἀέρος. ἔν μέντον χειμῶνν χαὶ 
ϑέρεν τοιοῦτον αὐτῷ. προσϑετέον᾽ ἔν μὲν χειμῶνι ϑερμό- 
τητὰ; ἔν δὲ τῷ Θέρει ψυχρότητα, ὡς εὔχρατον ἀπριβῶς 

ἀποτελεσϑῆγαν τὸ σῶμα γαϊὰ τὸν τῆς τρίψεως. καιρόγ: 

Θονίβαβ, Αοργρίϊοβ, ἀταῦεβ τ μετ᾿ Το ηπίθν αὶ ἄπ ἕα]α 

ὈΠΟΠδτη, 6ἷὉ νἹ ας.  ΟἸΝοῆγδε δὐίξειη τε ρίοηβ, ᾳπᾶθ ἱπ' 1α- 

Ὑππχαϊηοτη τ πο Ῥάγνάπὶ ᾿αχίθμαϊξησ, 14, ᾳποά 1π᾿ πηρᾶϊο 

Ῥαροίασ.,  ορέππς ἴατις ἰεπιρογαίιμ οἰϊ. ομ)α πο: ραΐσία 

Ἡϊρροογαῖῖβ οἷ; εἰθυΐπν εαὶ ἔπ ΠΥ 6πι6, ἔππ δοαΐε σλς- 

αἀἸοούοπι ἰθηροσιεα. οχμὶροῖ. ψουα αἰΐοπι δὲ ἀπξηηπο 

ἀπΌ]0 χηαρῖ5; ΕἸΟΠΠΟΟῚ Ἰριξην Ἰοουπι “ατιη ΘΟΓΡΟΙῚ ῬΓῸ- 

Ῥοίϊο ἀεάοτῖβ, Δ 1ΠῈ} αποαιθ ἔδπηρτιβ ψασὶβ πιράϊππι ρθῆ 

4015. ἘΠῸ σνεσο εξ αἰεῖ, ἴπ ᾳπα δχογοϊξζαπ ἀπ 4 πορὶς 
Ῥυμηαπι οἵδ, τπαχπθ, «οδᾷ δενὶ ροΐεῆ, ἱρῖβ πηϑστάϊοβ:ς 

«πιο ὙἹ ἀο] σεῦ. πιαέα}5. ἐε ρου 1 6]15 νἱὶβ 80. ἀ1}- 

ἀδηΐθ π1110 Ῥαοίο τωτιϊδέατ.. Εδάσθπὰ εσιρὶξ σαϊο, τιξ τς 

ἄἀοπτας αὐἰᾶοπι, ἐπ πα οχοσοιίαπαμβ οἴ, τρίο ργαρίοτεϊηι 

αἶα Τα ΠϊοΣ ἔτὶριαίοσνε πὲ, ἀυαπὶ ῬΌΡΠ οι ἔοεϊο5. ὩχΡὶ5 

τσ ΑἹ πγοσπὸ αἴῷαθ δεῆαῖα (8115. νοὶ ατέε. ὑσαθρασξη- 

αϊι5 6, ποιῖρα “Ῥνγεσιθ σα αῖον ἀοίξαές ἐγιριαϊου;  4πὸ 

»ἸἀοΠσεῦ δχαοία ἐδπιρένθ οούρηβ ἔγὶς ΣΟ 15. ἐειηροσε ἔγιιο- 



χ28 ΤΑ ΖΗΝΟΥ͂ ΥΤΊΕΣΝΏΝ 

ἘΔ. ΟΒατε. ΥἹΙ. [δ1.} ἙλΔ. Βεῖ τΥῦ. (8599) 

εἶ γὰρ. ἤτον ϑεομότερος ἢ ψυχρότερος εἴη περαιτέρω". τοῦ 
“προσήκοντος, ἔν μὲν τῷ ϑερμοτέρῳ φϑάσειεν ἂν ἱδρῶσαυ, 

πρὶν αὐτάρχως μαλαχϑῆναι" “ατὰ δὲ τὸν ψυχρότερον, οὐδ΄ 
ἂν ἐχκϑερμανθείη τὴν ἄρχὴν, οὐδὲ μαλαχϑείη ποτὲ παλῶς, 
οὐδ᾽ ἐπανϑήσειεν ἔρειϑος εὐαγϑὲς, οὐδ᾽ εἰς ὄγκον ἀρϑείη 

τὸ σῶμα. ταῦτα γὰρ δὴ τὰ γνωρίσματα συμμέτρου τρίψεώς 
ἔστιν ἐν ἀέρυ συμμέτρῳ περὶ τὴν εὔκρατον ἕξιν τοῦ σώμα- 
τος; ἔρευϑός τε. “αἱ ὄγκος. ὥσπερ γὰρ ἔν τῷ πατάχεῖν 

ὕδωρ ϑερμὸν εἷς ὄγκον μὲν τὸ πρῶτον ἐξαίῤεταν τὰ σώ- 
ματα, πλεοναζόντων δὲ πωϑέσταται, χαὶ διὰ τοῦϑ᾽ Ἵππο- 
χράτης ἐπὶ αὐτῶν εἶπε᾽ τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἀείρεται,͵ ἔπει-- 
τὰ δ᾽ ἰσχναίνεται: οὕτως καὶ ἢ τρίψις ἐξαίρεν μὲν πρῶτον; 

αὖϑις δὲ συστέλλεν τε καὶ καϑαίρει τὸ σῶμα. τοὺς μὲν δὴ 

σὰρκώσεως ἕνεκα τριβομένους τητυκαῦτα παύεσϑαι προσήκει, 

ὑταν. τὸ σῶμα πλησίον ἥκῃ τοῦ καϑίστασϑαι" τοὺς δ᾽ εἰς 

τὰ γυμνάσια παρασκευαζοιένους οὐχὺ τοῦτον ἀναμένειν 

τὸν χαιρὸν, ἄλλὰ πολὺ πρόσϑεν παύεσθαν, καὶ μάλισϑ᾽ 
ὅταν ἄριστον τὴν κρᾶσιν ὦσιν, καὶ παῖδες ἔτν τὴν ἡλικίαν. 

αν; απᾶπᾶον Π Ἰπῆο οαΠΠ τον Τυιῤτάϊοννε ἄομητι {πουϊέ, 

ἧπ οα]άϊογο ααϊάθη [πᾶφρ1ξ ᾿υΐαβ.,.. ἀπδῆλ Ραμ 6 τη01114-- 

ἰὰγ; π᾿ ΤΡΙρΙαἴογο πεαὰθ οδ]οῖῆῖθε ρυοσμβ, πθοὸ πιο] 16 Ἐν 

ΠπαΠ8Π1;», πι6ο Πουϊάππ) τοσοῦ οἤομᾶρί, πθο ἴῃ ἔπη δ 

αἰξο!οίασ. πε πιαυλατια ἄπο μαθο; ΤΌΡΟΥ δὲ ἕμπιον, 1ἢ 

ΕΣ. ἰομ ΡΟΥΘ δὲ, σογρουῖβΒ [ἰαΐτι ἐδιηρογαίο χηθάϊσον 5 

ὁυτοιιομῖβ. ποῖδθ. Ὑϑιυΐ εππι, ἢ οα]ϊάδηι δἄτιαι αἴζι-- 

ἀλ5.,. ῬΥϊηλαμ ἀΠΙ ΘΠ ΘΟΥΡῚ5 Ἰηξαπη ἴοιξ, ἢ Ἰατριι5. αβπη- 

ἄἀά5,. οομῆπιε, Ἰάφοαπς εὐ Ηϊρβοογαΐεβ. ἃς .μἰ5 αἱοθαΐῖ: 

Ῥγέπειπν. φιξαίεπν αἰξοζίξέμγ, εἰοίπιαῖαε Χὲ ρταοῖζϊο: Ἰΐα {υϊοῖῖο 

ᾳἄοσαθ. αἰζο! τε αατάθη ῬΥΙπλππι, ροῆεα σομίσαμῖξ δο ρυτσ 

δαΐ σοΥρι8. [15 εὐρο, αἱ σαν Πὶβ δυσοιᾶαρ. σααία Τυϊοαηπέυσ, 

ἴπης Ῥίαπο βπίοπαα ἤριςο ο, α«απηι σογρτιβ. εἴ Τπϊαπταλέ, 

οἵ Ῥζὸρε ςεἢ τιξ οοπέγαμαΐαν. ΟἿΣ δπέθην ἃ εχογοϊξα πάπαηλ 

7ατλ Ῥυδθραγδιηΐησ, 115 χηϊπίπηθ 14 ἔθπριιβ Ἔχρεοΐδ πηι, 

[εὦ Ἰοπρα ῥσὶαβ ἀεί ποπάμππι ἃ ἔγιοξίοπθ οἢ, ροιιπιπντν 

ααππὶ ορέϊμηϊ ἔθη ρ σα δ [απέ, εἰ δεξαΐς αἄμτιο ῥοΥῖ; 



ἸΟΙΌΣ 8. : 129 
ἘΔ. ΟΠιατε, ΨῈ: [8:1,] Ξ ἘΔ. Βαῖ, τν. (239.) 
ἐξ ἐπ ῷ ᾿ ι ͵ ᾿ ΄ ᾿ ι 
ὑγρὰ γὰρ δὴ τούτων΄“τὰ σώματα, καὶ μαλακὰ, παὶ βοα- 
χείαις τρίψεσι μαλαττύμενα, σκοπὸς δέ ἔστι. καὶ. τέλος τῆς 

“ π Η - 
παρασχευσστικῆς τρίψεως τὸ μαλαχϑῆναι μὲν τὰ. στερεὰ, 

» εἾ , «ςἩ ,ὔ » ὩΣ - 

λυϑῆναν δὲ τὰ ὑγρὰ, τοὺς πόρους δ᾽ εὐρυνϑῆναι. ὁπόσον 
. - , -“- ΄ " ὁ τὰ τὸ πλῆϑος ἔσταν τῶν ἀνατυίψεων, οὐχ οἷόν τε λόγῳ 

: 9 Ξ ς: 
δηλῶσαι, ἀλλὰ χρὴ τὸν ἐπιστατοῦντα; τρίβωνα τῶν τοιού- 
των ὑπάρχοντα, κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἡμέραν οὐκ ἄπκρι- 

- “- , ᾿ » τ “- 
βεῖ στοχασμῷ χρήσασϑαι, κατὰ δὲ τὴν ἑξῆς, ἐμπειρίαν ἤδη 

" - - ΄ ΄ ΄ "» 

τιγὰ τῆς τοῦ σώματος ἐκείνου φύσεως ἔχοντα, τὸν στο- 
ι 5, ἢ ι “ἡ ΕΣ - ᾿: ᾿ . ᾿ . 

χασμὸν ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἐξακριβοῦν, καὶ μὲν δῆ καὶ κατὰ 

τὰ γυμνάσια τῇ μὲν πρώτη τῶν ἡμερῶν οὗ δυνατὸν ἄκρυ- 
Ξ ᾿ τῷ 

βῶσαν τὸ μέτρον, ἔν δὲ ταῖς μετὰ τήτδς καὶ πάνυ δυνα- 
͵ Η ὅβ ἥ ἥ 

τό. ἔστω δὴ κνταῦϑα γτωρίσματα, κατὰ μὲν τὴν πρώ- 
ς ε, - 

τὴν ἡμέραν, ὅταν ἐγκελευομένῳ καὶ παρορμῶντι γυμτάσα- 
΄ ΄ 

σϑαν μηκέϑ᾽ ὁμοίως ὑπακούη, ἀλλὰ βραδυτέρας τὲ καὶ 
ἀραιοτέρας, καὶ ἀσϑενεστέρας, καὶ, τὸ σύμπαν εἰπεῖν, ἀτο- 
γωτέρας ποιῆτανυ τάς τε λαβὰς τῶν προσπαλαιόντων καὶ 

τὰς κινήσεις. εἶναν δὲ δηλονότι χρὴ τὸν γυμναζόμενον οὔτϑ 

Βοσαπὶ πατησιιο, ἔππὶ Πτιιΐ ἄτη ΟΟΥΡῚ8. οδ, {ππὶ ἔθ ΟΣ, 

ἀο ραποὶβ {γ] ΟΕ ΟΠ]τι5. 1Π0]]6ΓὍ6πη5. Ῥχαθρονγαίουαθ ὙΘΙῸ 

ΤΥτοΙΙοΣ 18. ποία ἰηΐδαιιο οἷἕ, αὖ ΓΟἸ1Δας. ραγίθ8. πιο Π!απέαγ, 

μαμλάαθ (οἸναπίαν, εἰ ΟΟΥΡΟΙΙΒ ΟΧΊρα τηρδίι5. ἰαχϑηΐαχ, 

Οἱ γοσοὸ ζἸοϊοπθηι οἷ ἄεροαξ ἡπηοσιιβ, ἀοίϊηϊγυα απο 

ΟΥ̓ΑΟμΘ. ποῖ οἷ; οδοΐογιιμμ, “11 818. ᾿γδοίϊοιίαν Πιαγτιη 

ΤΟΥΠ ὈΟΥΪ5, ᾿16 Ῥυΐπιο ατιθη} 416 χηΐπιι5 οχαοία οχαιΐς- 

Βίαφῃς οοπ]εοίΐατα τἰΐείπισ, [Θαθ ἢ ψ6}ὸ αἴ6, ἘΡὶ 761 

Θσρουϊθηξίαπι Δ] 1 ατιαχτι. πιαίησαθ 1}11π|8. ΘΟΥΡΟΣῚ5. οἱὲ δάορέιι, 

πιαρὶβ δχαοίαπι οοσίασηαπο Παρ οΡ 1 Οὐΐη εἴα ἀθ ὄδχοσοὶ- 

ἰαϊζουιθ 1ρία ρυΐμῶο οογίβ 16. πιθηαγαπὶ δα τπιῆρπθη 46- 

Πηΐχα ποὰ Ῥοίοίξ, [εαποπέι5 ἀοίπσθρθ οὨγπῖσιο ροΐοίε, 

Θαυπίο ρίξαν εἴς αποαπο πιοΐαθ, Ὀυΐπιο ααϊάδπι αἰθ, «πηι 
«ὐμποχίαμιι ἱποϊξαγιείᾳιθ δὰ δχογοξίαπαπμη πὸ Ῥοτ πο 

οδίξαιϊέξαν, [64 [Θρη ΟΣ 5. δὲ χαΐπι8 ἕπτ ΤτΘμιοηΐεσ, ἔμπὶ 

ἀεοοπίοβ, δο (υξ ἔβη ἀϊοδη}) χπΐττι8. ψ]θο8. ἔππὶ 0}- 

Ἰαοίαϊογ5 [αἱ Δρρυβῃβηίηβ, ἐἔππὶ πιοῖτπ8 οΡἱξ. Ῥόσγὸ οχα- 

ροᾶϊε παῖς ρϑιῖΐο, δηϊπηοπογοια εἴθ, 41 οχογοιϊίαΐξαν, πὲ 

ααυενυ8. τοὺς. γι. Η 
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ἘΔ. ΟΒατε, ὟΙ. [8:. 83, ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (Ω59.) 

ϑυμιχὸν, ὡς ἔτι προθυμεῖσθαι γυμνάζεσϑαι, καμνούσης ἤδη 
τῆς δυνάμεως, [82] οὔτξ ἄϑυμον, ὡς ἀπαγορεύευν ἔτι 
πονεῖν δυνάμενον. ἔστε δὲ δή που τοιοῦτος οὔ τὸ σῶμα 

μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν, ὃ νῦν ἡμῖν ὑποκείμενος ἄν- 
ϑοωπος᾽ ὥς, ὅσοι γε ψυχροὺς ἔχουσι χυμοὺς ἐν τὴ γαστρὶ 
περιεχομένους, ἢ κατὰ τὴν ὅλην ἕξιν ἡϑροισμένους, ἀργό- 
τερον πρὸς τὰς κινήσεις εἰσίν, ὡσαύτως. δὲ καὶ οὗ πληϑω- 
ρικῶς διακείμενον χαὶ οἱ προσφάτῳ κρύεν καταπονηϑέντες 

ἄϑυμοί τέ εἶσ. χαὶ ὀκνηροὶ πινεῖσϑαν, παὶ τούτων ἔτν 
μᾶλλον, ὅσον φύσεν ψυχούτεροι, καὶ πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον, 
εἰ τῇ ψυχρότητι καὶ ὑγρότης προσείη. οὗτον μὲν γὰρ “νο- 
Θϑεύουσι τὰ τοῦ μέτρου τῶν γυμνασίων γνωρίσματα, καϑά- 

σπτερ γε καὶ οἵ ϑερμότερον τὴν. κρᾶσιν, ἢ διὰ τήν οἰκείαν 
φύσιν, ἡ δὲ ἐπίχτητόν τινὰ διάθεσιν, εὐϑυμοί τέ εἶσι καὶ 
φιλόνεικον, καὶ πρὸς τὰς ἐνεργείας ἕτοιμοι περαυτέρω τοῦ 
δέοντος. ὅσον δὲ μήτε τὸ σώμα. ϑεομότερον ἢ ψυχρότερον 
ἔχουσι, μήτ᾽ ἄϑυμου τὴν ψυχήν εἰσ τὸ πάμπαν, ἢ φιλόνει- 
ποί τὸ καὶ. φιλότιμον καὶ ϑυμιποὶ, τούτοις ἀκριβῆ διαφυ- 

14ΠΠ|8. 14 ην ὙΠΊΡτιΒ. δα π οχογοϊίαυὶ ανϑαΐ, ΠπΘΩΠ6 ᾿ση αν], 

4111 1πΐορυις δἄμππο σἱγῖθι8. ἸΘΡοσθπὶ. ἕαπιει ἀείχτοοίεί. ΕΠ 

ΕΟ Ῥχοΐδβοίο [4118 γομ. ΘΟΙΡΟΤΟ χποᾶο, [84 οἴΐατη δῃΐπιο, 
«αθπι πο δαἀποαπάτιηι [α!οορπιπβ8: “παηἀοσαϊάθπι, 4αῖθΡιι5 

Τυϊβιάτιβ Γασοιβ πὶ νεπίνρα σοπεϊπθίαν, αὐξ ἴπ ἰοΐο σογροΥ 8 

Μμαριία σο]]θοίμ8 οἵδ, 11 Γερῃηΐοχεβ δᾶ τηοίϊομιθμι [πΐ, Ραγὶ 

χηοᾶο δὲ οἷἱἱ Ῥ]θἐΠπουἹοὶ ἀπέ, δὲ ᾳπὸβ ΣΘΌΘΣ5. ἔγίσιιβ δἵ-- 

ΠΧ, 11 οἵ ἰσπανὶ [Ὁππ||, δὲ δᾶ χῃονθηᾶαιῃ Ῥίρυϊ. Ψψατα 

815. οἴίαπι πα ϑῖ5 1ΐὰ [πηΐ αἴοοιῖ, αὐϊουπαπα πιδΐλιχα ρρὶ- 

ἄϊονοβ ἴαπξ: Πομΐ οἰΐαπι 15. ἱρῇβ ἰοιρθ τηαρὶβ, «πόσαι 

ΤΡΙ Ι ἀϊξα!: δἔϊαπι πππιοῦ εἰξ δ αἀ]ιποίαβ : μἱ παιηατπα χαθῇς 

Τρ Θχοσοι αἴϊοππηι γοΐαθ ΘοΥσιμη Ραμ, δοι 6 ἀϊνεσίο, 

«1 σα αϊογὶ ἐθμιρθχαπιθηίο. ἤπηξ, ἢνο 14 ργορυῖα παΐηγσαθ 

Τρομπίο ονθπῖαῖ, ἔνθ δὴ «ἰοι ει ο απορίαμι αἰδοῖα, [Β1 δἕ 

δπϊπηοῦ [ἀπξ, δὲ οορία πη ηῖ5. νάϊ, δὲ αα δοϊομθη ῥ]π5, 
ἀπαμὶ ἜΧΡΘαϊξ, Ρχοιηρε. ΑΔΕ φαΐθηβ πὸ οουρη8. ΘΑ] ἀϊπ|8 
Τυιριάϊιονα εἢ, πδο ΔΗ πηπ5 ομπηΐπο ἀθηΠη5, δα οοπ- 
ἴοπίϊομβ ϑ]οσίδαυς Ῥυαβοιριτι8, οὲ. δα ποοπομι Ῥσδβοθρϑ, 



ΟΙΌΣ 8Β: Ἐπ 

ἙΔ. ΟΒατι. ΨΙ. [82.] ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (239.) 

λάττεται τοῦ μέτρου τῶν γυμνασίων τὰ γνωρίσματα, καὶ 
κατὰ τὴν πρώτην μὲν ἡμέραν εὐθὺς, ἀτάρ οὖν ὅτι δὴ καὶ 
μᾶλλ ον ἐπὶ προήκοντε τῷ χρόνῳ, εἶ “γάρ τι καὶ παρέλαϑεν, 
κατὰ τὴν ἀρχὴν, ἀκριβωϑήσεται τοῦτο τῇ ἄρτθς διδαχϑ έν. 
οὕτως οὖν εἷς ἀκριβῆ στοχασμὸν ἔρχεται χαὺὶ τὸ τῶν σιτίων. 
μέτρον, οὐδενὶ τρόπῳ κατ ἀρχὰς γνωρισθῆναι δυνάμενον" 5: 
ἀλλ᾽ ἡ καϑ' ἑκάστην ἡμέραν πεῖρα καὶ μνήμη τοῦ ποσοῦ, 
τῶν σίτίων τε καὶ γυμνασίων, οὐδὲ ἁ ἀργῶς ὁρῶντος τοῦ προε- 
στῶτος, ἄλλ᾽ ἀεὶ μεμνημέγου, ὕπως ἔπεψεν ἐπὶ τοσοῖσδε 
γυμνασίοις τὰ τοσάδε σιτία, πλησίον ἀκριβοῦς ἐπιστήμης 
ἄγεν τὴν διάγνωσιν ἐν. τῷ χρόνῳ. ταυτὶ μὲν οὖν. ἤδη πρὸς: 
ἅπαντα κοινὰ καὶ ταῖς μοχϑηροτέραις ὑπάρχει κατασχευαῖς 
τοῦ σώματος, ὑπὲρ ὧν οὐδέπω πρόκειταν λέγειν. ἡ δ᾽ 
ἀρίστη φύσις, ἡ νῦν ἡμῖν προκειμένη, τὰ μέτρα πάντων 
εὔδηλα πέπτηται; μήτε τοῖς τῆς ψυχῆς ἤϑεσι μήτε ταῖς 
τοῦ σώματος δυσκρασίαις ἐπιϑολοῦσά τε καὶ νοϑεύουσα 
τῶν εἰρημένων μηδὲν, ἀλλὰ, καὶ τρίψεων, καὶ γυμνασίων, 
καὶ σιτίων, καὶ ὕπνων ἐναργῶς ἐνδεικγυμέγη τὰ μέτρα, 

1158. ἸΠ0Ἱ δχογοϊ δἰϊοησμ 1 α]οῖα Σπίοργτα χηαπθπέ, 21] ο[α-- 
46 [ουνανίαν, δὲ ρυῖπο Παξί αϊθ, δ πια]ο χηαρῖ8. ρσο- 

σοἄσθηῃΐθ ἐθπιροῦθ. Θ:. επί πα ἱπέον ἐπα πιο8 Ζαρῖξ, 1ᾷ 

Ἔσχρουϊθηῖία Ἰρία Ῥεγοθρίαμι «ὦ εχδοίαπν ποΐ 18π| ροσγο- 

σχῖο, Νὸ ΔΙΠ ΟΣ οἵ οἷθὶ τηοάὰ8 δα σογίδη οοη͵θοξισαι 

Ῥεχάποϊίασ, ΑὉΣ ἔδῃθὴ Δ} ἰγ1ο0 ἀφ ἢ ΗΪΤῚ πι}}]0 Ραοίο μο- 

τε, σνοῦὰαμὶ «οί ἴαμα Θχρουιθηξία, οὰπὶ τεοογάαδίϊομθ 

απαηΐἐαἴ15 ἔπι ΟἿθὶ, ἴαπη ΘΧουο ἐδ οπσμ, 60 οἰΐαπι, ααΐ 

Βυΐο Ῥυδθποιίαῦ, Ὠ1811 ποῖ [Ο]]] οἷδε ορίοσναμπίθ, [εὰ [61π|-- 
ῬΕΥ) πὲ ἐαπΐαχ. ΟἸΡοστιὴ ΡΟΣ ἰαηΐαπὶ Ὁ τ οἱ 101 61} Θ01-- 

οοχὶξ, γτϑοογάδηΐε, ῥσχορειπιοάϊη δα οχδοΐατη [ΟἸ ΘΗ ἐδ ην 
Ζηϊο]]θοΐππι ἰειρουα ρεγάποις, ἤδθο 1ριαγ ομμϊα οἰΐαπι 

ἀς ποθ θηβ ἃ ορπηα οοπΠιςαοπΣΡ5. σομημητῖα [ππξ, 

ἄς «αἶθιβ ἀροσς ποπᾶπμι βαϊπίπιμθ. (δοίθσιμι ορίϊπηα 

παΐαγα, 4086 Πίος πορὶβ εξ ργοροπία, τῃθη[γὰ8 Οχ ΠΠΠ2 

ταδ 1 α5 ομρεϊπθξ, τι αἀπαθ πο ΔΗΪΠΊΪ ἹΠΟΥΊΡΙ5, Π6Ο ΘοΥ- 

Ῥουΐ5. ἐπξθπιροσὶο ἀϊοΐογτιπι ααϊοαπαπ ΟΡίαχοΕ ἀπητητιίεΐνο, 

ἴςα τοι, Θχογοϊα ο5, οἰροσιπι δ [ὈΠΠΠὶ πηθη[π- 

[2 
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ἘΔ. Οἰιατε, ΨΙ, [8..} : τς Ἐᾷ, ΒαΓ. 1Υ. (89. 
χαὶ τηνικαῦτά πρῶτον ἀπαγορεύουσα πρὸς ἕκαστον, ὅταν 
μηκέτι δέηται, ὥστε εἶναι καὶ τοῦτο τῷ προεστῶτι τοιού- 

“τοῦ σώματος οὐ μικρὸν γνώρισμα μέτρου. λέγω δὲ τὴν 
περὶ ἕκαστον ὧν ἂν πράττη προϑυμίαν, αὐτῆς τῆς φύσεως 
ἑαυτῇ τὸ μέτρον εὑρισκούσης ἔν ταῖς ἀρίσταις κατασκευαῖο. 
“αὐ γὰρ ἀνατριβόμενοι τηνικαῦτα, πρῶτον ξξιᾶσιν ἐπὶ τὸ 
γυμνάσιον οἵ ἄριστα πεφυκότες, ὅταν ἑκαγῶς ἔχωσι μαλα- 
χότητός τε ἅμα καὶ ᾿ϑερμότητος ἅπαντν τῷ σώματι" καὶ 
γυμναζόμενον τότε πρῶτον ὀκνήσουσιν, ὅταν αὐτάρκως γυμγα- 
σϑῶώσυν" καὶ δὴ καὶ συτίων καὺ πομάτων ἀποστήσονταν τό- 
τε πρῶτον, ὅταν ἱκανῶς ἐμπλησϑῶσιν" ὧς οὐδεὶς φὄβος, 

οὔτε ὑπερπονῆσαι τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, οὔϑ'᾽ ὑπερεμπλη- 
σϑῆναιν, ταῖς δρμαῖς τῆς φύσεως οἱακεζόμενον. οὔκουν οὐδὲ 
“Τοῦ προεστῶτος εἷς ἄκρον ἥκοντος ἐπιστήμης ὃ τοιοῦτος 
ἄνθρωπος δεῖταν; καϑάπερ οἵ μετὰ ταῦτα͵ λεχϑησόμενου 

πάντες, οὗ μοχϑηρῶς κατεσκευασμένοι. αὐτὸ γὰρ ἑαυτῷ 
πάνε' ἐξευρίσκεν τὸ ὑγιεινὸν σῶμα, «ταῖς τῆς φύσεως δρμαῖς 

τὰβ αρεγία ἡπαϊσθῖ, δο ἔπη) Ῥυηαπη ἀποᾶμροῖ Βουππι το- 
ἴραδε, ααππι δἾμ8. ἈΪΠ’α, πο δρραῖ, Ομάᾶγο ἔποχῖ! μος 
ᾳποααθ εἰ, αυΐ (411 σογροῦῖ ῥχδθβοῖισ, πολ παϊπίμητιϑ 

τοαζ ᾿πᾶθκ; ἀΐοο δθέθμ, ᾿ρίαπι δα ΠΏσυ]α, αἴαα πρὶ ἀ6- 

Ῥεμπέ, δἰδουϊ αἴθ, ἀρία " 1} 11 πὰ παΐτγα ἱπ ορίπιο οοΥ- 

ῬουβΒ βαΐα πποάπη. ΠΡΙανθὲ ρσαθεοσιθθυίθ. Ἐϊολά αὰΐ 

ορία παΐπρα [απ Ἐξ, 7απι δ 6σογοιαοηθηι {ΙοϊοσΘ 

Ῥχδθραγαπέιν, ἴαμα ἀδηημπι δὰ θχογοιϊίδπάμπμ,. ρῥγοαριπέ, 

ἀπαμῖ ἰοΐο 714πὶ Οοτροῦς ἀριμπᾶθ 6Π01111 Θχοϑ] Δοατι6 

ἤμπξ.. Ἑχοχοίίαι αποαπθ, ἔππι Ῥχλθηαπι Γορηΐνιβ τπόνοραη- 

ἴση, απῃπὶ [118 Θχθγοιταεϊ 741. ἔπεσ. 26 ἃ οἷρο εἰ 

Ῥοΐα ρΥυπηαμι ΡΠ θα , φαμὶ (4118 [6 ἀπ ρ] εν ναι. Οὐαγα 
τΏ]]τι5, πὶ μος Βοιηΐηθ, πηϑίαβ εξ, πὸ ᾳυϑηᾷο δαΐ 7πῆο 

ΡΙα5 Ιαβοχϑὲ, διιξ 7χῆο ρ]ὰ5 οἶ]ῖβ [6 ἐπριιγσίξεε, ἢ παΐαγαδ 

ἔμδϑ "ἱπηροίμ Γδαπθέωῦ; αὸ δέ, υὐ πϑάὰθ ργουαβ ρεσῖ- 
ΕΠ παασα ΠΡῚ ῥυδεῖῆοὶ ἴ5 μοῆπϊεξ, Πουΐι ομμλεβ, 46 αίραβ 

Ῥοῆδα ἴδυπιο ετϊξ, ἀβίευϊουβ ποίας ποιηῖπθβ: ααΐρρε [α- 

πὶ ΘΟΥΡῚΙΒ ἐρίμπι ΠΡῚ ἱρίιϊ οπταΐα ᾿πνθλξ Ὀγορυῖο παίαγαθ 

πᾶ ἀποίππι Ππρεία; πιαχίπιθ ἢ π 8, 446 δᾷ δπ- 
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ἘΔ. Οἰνατε. ΨῈ. [85.85.1 ᾿ς Βᾷ. Βαῖ ἵν. (υ89. »4οὴ) 
ἐπιτροπευόμενον, καὶ μάλιστά εἰ καλῶς εἴη τὰ τῆς “ψυχῆς 
αὐτῷ -πεπαιδευμένα, ᾿ πολλοὶ γὰρ ἔϑεαι μοχϑηροῖς ἔγτραΞ 

φέντες, ἀκολασεότερον ἣ ἀργότερον διαιτώμενοι; δισφϑεί- 

θουσυ. φύσεις «χρηστὰς, ὥσπερ αὖ πάλιν ἔνιοι, μοχϑηοσῶς 
͵ αὐ "εἰς ΄ ἐς ́  

φύντες τὸ σῶμα, βίῳ σώφρονυ καὶ γυμνασίοις. εὐκαΐ- 
: » Ρ' 

ροῖς ἐπογωρϑώσαντο. τὰ πολλὰ τῶν ἐ(:4ο)λαττωμάτων. 
2 ι. Γ, 3 ΄ δ.» ς : - 

85] ἀλλὰ τούτων. μὲν γυμνασίων τὸ καὶ ἔργων ὃ μετά. ταῦτα 
᾿ ΤΣ ΕΣΡΙΣ 

λόγος ἅπας σύγκειται" περὶ δὲ τῶν ἄριστα κατεσκευάσμέ- 
γῶν τὸ σῶμα καὶ τὸν νοῦν προσεχόντων ἐπιστάταις ὑχιξι: 
γοῖς ἔν τῷδε τῷ. γράμματέ πρόκειται διελϑεῖγ. ὃ μὲν οὖν 
ἔμπροσϑεν λόγος ὑπὲρ αὐτῶν εἰς τὸ μέερον ἐτελεύτα τῶν γυμγα- 

΄ - 3: - .}..5. φιρτῖα «εν - 5 “ .. σίων" ἐφεξῆς. δ᾽ ἂν εἴη καιρὸς ὑπὲρ τῶν εἰδῶν διελϑεῖν. 
Μ , ᾿ 

Κεφ. ἡ. Ἐἴδη δὲ γυμνασίων “ὀνομάζω πάλην, παγΞ 
[4 ν 8... ΄ Ὥ - 

χράτιον, καὶ. πυγμὴν, χαὺ δρόμον, ὅσα τὶ ἄλλα τοιαῦτα, 
- ΄ τ Ψ. ᾿ 

τινὰ μὲν" αὐτῶν τούτων γυμτόσια μόνον ὑπάρχοντα, τινὰ 
᾿ , » ᾿ 

δὲ οὐ γυμνάσια μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔργα" γυμνάσια. μὲν 
ΕΣ ῖ , χα , ᾿ ᾽᾿ ., 

αὐτά. γὲ δὴ ταῦτα τὰ εἰῤῥημένα, “αὺ προσέτν τὸ πι- 
τυλίζειν, τὸ ἐκπλεϑρίζευν, τὸ σκιομαχεῖν, τὸ ἀκροχει- 

ΣΠπὶ ΡοΣ ππιθπξ, τϑοΐθ Πὲ Σηβιίπέαπι. ἸΝαπι πη] ὅπ ἢ] 115 

ΜΔΟΜΡ5 ἃ Ῥιιουῖβ. οἄμποαί!, Ζπ ἀρπᾶϊα οἔ ἐπέεπιροζαμίϊα 

νἱνοπίοβ, Ῥομιξαΐοπι πιδίσζαθ σοσσιραπε, ἤομέϊ οοπίνα 

ΟΝ Π1 νἱηΠοίαπι σογρόχι!θ πιαίπταπι ΓΟΓΕΣ ἐδιπροταπῆϊα 

νἱΐαθ εἴ ϑρροῖπβ βχϑγοῦ 8. πιαΐαταθ νἱζα πιαΐαταμξ ἀπ 

Ἴπ6 18. ϑεά ἀθ Ββογαπι ἀυτάθὴν ἐών, Ἔαογοϊζέαέἑοη δες, 

τὰ ΟρΡΟΓΙΡα5 [οαπθη5 ΠΡῸΣ ἰοί8 σοτηροηιίαν, ἘὮδς 115. δὰ- 

ἴοπι, ααἱ ορίϊπιο σουροσὶβ Παία [απί, οἵ (ὩΣ [Γαμϊξαὶῖς5 τϑοίο- 
ταῖρι τπϑπίοηι δαμηροπέ, πη βΒοὺ ΠΡΙῸ ἀροσε ἢαΐμϊπιαβ. 

Α΄ γναθοορᾶφμβ αἰάδπι ἀθ 815 ἴδσπιο δ δβχοσζοι(α οπτι ἡ 

πλοπί χα ἀϑάπθ 6 ρῥχορέεπαθ; [Ὡροχοῖ οὐρο, υἱ ἀθ 

ἔρθοῖεραβ. 6} 18. απ γαπητ5. 

ΟαρΡ. ὙΠ. ϑρφοῖες οχοσχοϊξαϊοσσμ ψόσο᾽ Πποΐαπ), 

Ῥαπογαίζιεμι, Ρυρ]αΐτιη, οὨχίαμα. οἱ χααοραπαχο σοδρίοση, 

[ἀπὲ δ) ιβπιοα!, «πογτπι Α]16 ἰαμπίτι Θχοσοι δ οσε5. {ὰπέ, 

411ὰ πο Θχοχοιϊίαϊίοπιεβ [οἰ απι, [οἀ οἔαπλ ορθσα. Εχεγοῖ- 

ἰαἰϊομοβ παμὲ ἔμπι μαδο ἱρία, 4τια6 αἰοΐα σηοᾶο ἴαπὲ, ἔχη 

Ργαδΐοσ μᾶθο ριγ]βιηα, δορί είμγίθηια, [οϊοπιαομῖα, δοχοσ 



τὰ ΤΑ ΦΗΝΟΥ ὙΠΙΞΙΝῺΝ 

ἘΠ. ὍΒατι, ΨΊ. [82,1 ᾿ ἘΔ. Βεῖ, ΤΥ. (549.) 

ρέξεσθαι, τὸ ἅλλεσϑαι, τὸ δισκοβολεῖν, χαὶ διὰ κωρύκου, 

σαὶ διὰ σφαίρας ἤ μικρᾶς, ἢ μεγάλης; χαὶ δὲ ἁλτήρων 
ἐχπονῆσάι τὸ σῶμα, γυμνάσια δ᾽ ἅμα καὶ ἔργα σκάπτειν, 
ἐρέττειν, ἀροῦν, χλᾷν ἀμπέλους, ἀχϑοφορεῖν, ἅμᾷν, ἵπ- 
πεύευν, ὁπλομαχεῖν, ὁδοιπορεῖν, κυνηγετεῖν» ἁλιεύεινς, ὅσα 

τὶ ἄλλα κατὰ μέρος πράττουσιν ἄνϑρωπον τεχγῦταν καὶ ἄτεχτου ἷ 

τῶν κατὰ τὸν βίον ἕγεκα χρειῶν, ἢ οἰκοδομοῦντες, ἢ χαλ»- 
κεύοντες, ἢ ναυπηγοῦντες, ἢ ἀροτρεύοντες, ἤ τὺ τοιοῦτον 
ἕτερον πολέμιον. ἢ εἰρηνικὸν ἐργαζόμενοι. τοῖς πλείστοις 
δὲ τῶν τοιούτων ἔνεστί ποτε καὶ ὡς γυμνασίοις μόνον. χρήΞ 

σάσϑαι. - τριττὴ γάρ' τις. αὑτῶν ἡ σύμπασα χρεία“ ποτὲ 
μὲν 7ὰρ ὡς ἔργον. μόγον αὐτὸ δὴ τοῦτο παραλαμβανόμε- ᾿ 
γον}7γ. ἐνίοτε δὲ ὡς ἀσχημάτων ἕνεχα τῆς τῶν μελλόντων 
ἔργων χρείας, ἔστιν. ὅτε δὲ καὶ ὡς τμτει ομῆ χατ ἀγρὸν 
γοῦν ποϑ' ἡμεῖς ληφθέντες ἔν χειμῶνυ ξύλα τε σχίζειν 
ἠναγκάσθημεν ἕγεχα τοῦ γυμνάζεσϑαι, καὶ κρυϑὰς ἐμβάλ- 
λοντες ὕλμῳ κόπτειν τὸ καὶ ἐκλεπίζειν, ἅπερ ἑκάστης ἡμέ- 
ράς οὗ κατ ἀγρὸν ἔπραττον ὡς ἔυγα. περὶ μὲν. δὴ τῆς ὡς 

Ομ οΙσιβηαβ, [αϊϊατθ, αἰΐουμι 7 θα, ἔππι Θοτγοο, ἔππιὶι 

ῬΑ, ν6ὶ ρᾶαῦνα, σὲ] πιᾶρπα, οἵ ΡῈγ μαϊίοσθβ σουραϑ ἔδε1- 

δᾶγθ. Ἐχεχοιϊξία ἤσηοϊ οὲ ορογὰ [αν οὔθ, χεπηῖραγα, 

ὉΡΑΥΘ). Ὑἱΐα8. δηιριυίατο, ομμ5 σεῆατα, πηθΐοσθ, δααϊΐαγο, 

ΘΥμϊαΐθπμι ὈΌΘΤΙΑΥΘ, ἰἰδι ἔάσοχο, ΨΟΠΑΥΊ, ῬΙΓΟαΥῚ οἵ. ἔα σου 

1Π4,), απαροππάϊθ Βοηιΐπ65, Ὑ6] ΟΡ Ποε5, νῈ] ποῖ ορ᾿ῆοεβ8, 

ἀπ νἱΐα πὰβ. σατπία δχογοθπί, ἴθ ἄομπιος δεαϊδοαπέ, ἴδα 

ὨΔΥΘ5, ἴδει ἔουσαυϊαηι δουαυίατηνα [αοϊοπέ, δα αταίτα 

Ῥδηραπξ, ἤει [416 αἰϊαποά ρᾶςϊ58. θ6Πἶνο ΖπΠτγυχηθηΐθ [4-- 

Ῥυιοθπΐ,- ογαπι. ααΐομ Ρ]ογῖσηας Ποῖ ἀπαπᾶάοσχπθ νο]αΐ 

ΘΧΟΤΟΙΕ15 ἑαπίαπι αἰϊ. ΟἸρρα ΕἸΡΙΟΣ ἦπ|’ τιηϊνενίαμα ἀρίο-- 

γτιπλ Ὀἰι8. ἢ, ἀπὰλι ἡπϊογάσπι ΟΡ ΘΥῖ8 ἰδηΐμπιὶ οδηᾺ4 τίατ-- 

Ῥοπίασ, ᾿ηϊογάτιπι τ θ δ 118, [οα ἀπᾶρ δᾶ τἰμηι ἔπ υΣΣ 

ΠῈ ορϑυῖβ, ἱπίθγατι. 0.0 εχογοϊαξίομθ ἰαηΐαμμ. Οπίρρα 

τρίς. Πααδυᾶο Πγεηθ ἀθρυεμθηβ πὶ στο, ἐππὶ ΠΡτα 

Ππάοσθ, ἔμπὶ Βογάθιμι ἐπὶ ὑἱϊα σουέππάογα. δὸ ἀθρίαθοσα 

ἘΧΘΣΟΘΠΑῚ ΟΘΟΥΡΟΙΙΘ Οαια ἴμπη σοδοῖΐα5, ατᾶθ ΠΙμ) απ 



ΔΟΙῸΣ 8. 1.55 

ἘΔ. Οματε. ΨΙ. [851 ἘΔ. Βαῖ. Υῦ. (6οὴ 

ἔργων αὐτῶν χρήδεως, ἔν τῷ μετὰ ταῦτα λόγῳ διαιρήσο- 
μαι" ἐν δὲ τῷ παρόντι περὶ τῆς ὡς γυμγασίων ἐροῦμεν. 
ἅπαντα γὰρ τὰἀ τοιαῦτα γυμνάσια, γίγνονται μήτε δὲ 
ὕλης ἡμέρας αὐτὰ πραττόντων, μήτ᾽ ἐν ἄλλῳ καιρῷ τοῦ 

πρὸ τῶν σιτίων. φυλάττεσϑαι δὲ δήπου προσήκει χαὶ. τὸ 
μέτρον ἐπὶ αὐτοῖς τῶν γυμνασίων, καὶ τὴν καλουμένην ἄπο- 
ϑεραπείαν. εἶ, δὲ καὶ προανατρυψάμενός τίς αὐτάρκως ἐπὶ 
αὐτὰ παραγίγνοιτο, νῦν μὲν ἄν ἀκριβῶς ἅπαντας ἔχοι τοὺς 
ἀρυϑμοὺς τῶν γυμνασίων. ὑπέρ τε οὖν τούτων ἁπάντων, 

ἃ δὴ καὶ γυμγασίων εἴδη καλοῦμεν, ἐπίστασθαι χοὴ τὸν 
τὴν ὑγιευνὴν μετιόντα, καλεῖν δ᾽ ἔξεστιν αὐτὸν, ὡς ἔμπρο- 
σϑεν εἶπον, ἢ ὑγιεινὸν, ἢ γυμγαστὴν, ἢ ἰατρόν, πυριω- 
τάτης μὲν ἐσομένης τῆς πρώτης προσηγορίας, ἔς κἀταχθή- 
σεως δὲ τῶν ἄλλων. εὔπερ γὰρ ἅπαντες οὗ τεχνῖται πᾶ- 
ρωνύμως ὀνομάξονταν τῶν ξεχνῶν, ἃς μεταχειρίζονται, πρό- 
ὅηλον, ὡς ὃ τὴν ὑχιεινὴν τέχνην μετερχόμενος ὑγιεινὸς, ἂν 
εὐλόγως προσαγονεύοιτο, καϑάπερ καὶ ὁ περ τὰ γυμνάσια 
μόγον γυμναστὴς, καὶ ὃ περὶ τὰς ἰάσεις ἰατρός, εἰ δέ 

ἀρτο65. «ιοίαϊθ Ῥτὸ Οροσα ζδοίοθαπε, θ᾽ ποσυπι ρίαν 

θὰ ορϑιπι απ ἴπ [ΘΟπιΘ ΠΡιι5., σοι ΘΧογοὶζα Ἰογιτῖσα 

χιιιο ἐρδοία θ 5. ΝΆΠΌηΙ παμηαιιθ τᾷ δθμπι5. Ἔχ το [Ππππὰ 

ααΐ ρεγρϑίστιηι ἄϊθμ ΟΡ ἴ},. δι ΑἸΐο ζθπηρουθ, ἡπαμλ ἀπΐθ 

εἴρια. ϑευναῦῖ νοτοὸ ἔπι πηοάαμπ Θχθχοι αϊϊομτιηι 1. μ15 

οροχίθξ, ἔπιπὰ νοραΐαπι ἀροϊποσαρίαπι. Οποά ἢ οἴΐαπι 18ο- 

θα ἔγιοίϊομθ τἰὰ85. δα] 6φα η1π|8 δοσθᾶθί, 7411 Ομ η68 Ἔχ Υ- 

ΟἸ ΓΔ ΠΟΠΗΣ 1 ΘΤῸ5. ἐπ ρΙΘνοσ, 6. 115 ἀριξην. οἰ 10 18, 

«(ᾶ5. ΟΧΘΤΟΙ ονππὶ ἔρθοῖ65 Ὑοσάπμη5, [Γοἱθηΐθι αἢ8 ορογίεξ 

απ; 4π1 Πυρίείπεπ οχοσοθῖ; [1οθὲ οπΐπὶ απ (πὲ ἀπΐθ 

ἀϊοίαμι 661) ἀὰξ Βγριθίμμτιπι, δπξ συμηπδῖθη, δας πιο ]- 

οὐπι νοοασθ: ῬΥΪπὶα 8161} ἀρρδ]]αἰο γ]α 1 π)6 ῬΧΌΡΥΙα οἵ, 

το απαθ ῬῈΣ δριίαμα. Ναην π᾿ ἀΥαοχ ααΐδαιθ Ὁ ἀγίο, 

ἄμπαμαι ἐγαοίαξ, ἀοάποξπιι Γογεϊαΐαν ποπλδ, μαΐθἔ, δἴιπι, «αὶ 

ΠΥ οἰοίποι. αὐίοπὶ Ῥγοβίθίμ, πιοσῖο ΒΥΡΙ οἰ παμα ΔΡΡΕΙ]αΥῚ, 

ἀϊα πἰπῖσαμι, πὶ, πὶ ρα ἤ18. ἰαπίατῃ Ῥγαθοίξ, ργιηπᾶ- 

ἤεμ, εἴ 41 μιογῦθὶβ πιβάἀδίογ, πιβάϊοα. Ὁμοά ἢ (αϊ8 



ἐχ6 ΤΑ ΖΗΝΟΥ ὙΖΊΒΙΝΩΝ 

ἘΔ. Οδμαχε. ΥἹ. [83, 84.1 ΕΔ. Βα, τΚ΄. (Ω4ο,) 

τις ἢ γυμγασεὴν, ἢ Ἰατρὸν ὄνομάξει τὸν ὑγιξιγὸν τοῦτον, 
ἀπὸ μέρους τε πρυσαγορεύει τὸ σύμπαν παὶ οὐ κυρίως, ἀλλ᾽ 
ἐκ καταχρήσεως, ἢ ἐπιδιστάσεως, ἢ ὑπὼς ἄν τις ἐϑέλη 

᾿ καλεῖν, οὕτω ποιήσεται τὴν προσηγορίαν. ᾿ ἀζτιον δὲ τούτου 

τὸ, μιᾶς. οὔσης τῆς περὸ τὸ σῶμα τέχνης. ἐφ᾽ ὅλης αὐτῆς 
ὄνομα μηδὲν τετύχϑαι κύριον, ὑπὲρ ὧν ἐπὶ πλεῖον ἔν ἕνὶ 

΄ « ΄ ξ. ͵ .« , ὙΣ 4 , - βιβλίῳ τὸν λόγον ἐπονησάμην, ὃ Θρασύβουλος ἐπιγράφεται. 
εἴδη μὲν γυμγτασίων τὰ εἰρημένα. [84] ποιότης δὲ ἢ δια- 
φορὰ (καὶ γὰρ οὖν καὶ ταῦτ᾽ ἔξεστιν ἑκατέρως ὀνομάζειν) 
ὀξύτης τε κινήσεώς ἐστι καὶ βοαδύτης, εὐτονία τε καὶ, ὡς 

ἂν εἴποι τις, ἀτονία, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι σφοδρότης 

ἔσταν “καὶ ἀμυδρότης. τρόποι δὲ τῆς χρήσεως ἁπάντων τῶν 
εἰσημένων εἰδῶν ἅμα. ταῖς. οἰκείαις διαφοραῖς οὗ τοιοίδε 
εἰσίν, ἤτοι συνεχὴς ἡ κίνησίς ἔστιν, ἢ διαλείπουσα". καὶ 
εἰ μὲν. συνεχὴς, ἤτον, ὁμαλὴ, ἢ ἀνώμαλος, εἰ δὲ: διαλείς: 
πουσα, ἢ τεταγμένη, ἢ ἀτακτορ, οὗτοι μὲν. οὖν οὗ κατὶ 
αὐτὸ τὸ πρᾶγμα τρύτου τῆς χοήσεως: οἱ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἔξω- 
ὥεν αὐτῷ προσιόντες τοιοίδε, ἢ ἐν ὑπαίϑρῳ χωρίῳ γίγνεται 

πη ἡρίαιπ. ν 6] ργαιπαῆοθη, νοὶ πιοάίοαπι ΒΥρί οἰ πιιπὶ ἂρΡ- 
ῬΘ θυ, οὅ ἃ ραχῖε τοΐιπι, δὲ χιοι ῬΧΟΡΥΙΘ χιοπηῖπαΐ, [φὰ 
ἀΡυνε, ψ ι΄ διιθίριιθ, ν8ὶ «μιοπχοάοσιμιήπα,. αἸλου «45 
νούαγθ ψο]1 δ, ἀρρο!!δοποιι, ἔδοῖοί. ἔΠυ7τ5. τοὶ οαπία οἵ, 
ααορά, ομ τη ΠΕ ἀ157, 4π|66. οἶσοα σοχρὰβ ψου[οἴαν, ἀπ1-- 
ὅπηι. ΟἹ (οἱ1 ργορυίτα. ποριθπ 1παϊΐαμη ποὺ οἵ, 6 ααΐ- 
Ἔτ8. Ομ] θ 118. ΤΡ ΡἾτ5.- ΠΠ ΡΠ] αΥῚ ΠΡΥῸ δρίπιαβ, 42 ΤΗγαίγ.- 
θα1αβ ΣΟΥ Ρἱπα, ΑΔ σόπονα απΐᾶομι δχεχοϊαίζομτπι [απ 
εἃ, ατ|ὰ6 ΑἸΧΙημ5: μα α5. νοσὸ ἴθι ἀπεσεμπέία (απ δὲ 
μαπο φαοαμα πἴχοσις τποᾶο ἀρρ6Π]αγα. 1ἰοοῖ) νϑ]οοίϊίαβ ἰδι- 
ἀϊΐαδαιιθ πηοίπι. ἕμπί, εξ φορι, δἵ, τὖ αἰ χαῖβ ἀϊκοχίξ, 
ΣΡ ΟΣ α5, δα δε νοποιποπέϊα “οἷ Ἰαντΐαβ. ὕϊομάξ νοσὸ 
ΟΟΣ ομγπΐαπι ᾿ ΔΘ ἸοἰοΥ πὶ ροποσαπι πᾶ ΟΠ: ΕἸ ΠΈΣΟΙ 115 
ΡΙΟΡ 5. πα ιιδατοῦϊ βαπξ. Ναη δαξ σομίϊπιιαβ. πηοΐμ5 6, 
ααὖ μου ἔθ η5: οἱ Π᾿ οομέϊηιι8, ἃπξ ἀθα 8118, δὰξ ἐμ86- 
{6115} π΄ ἐπ θυ 6 π5, ἀξ ογάἀϊηδίιι5, ἀμί ἱποχαπιδξμδ. 
“ΗΙ Ἰρίίαν ποηαϊ τποᾶὶ ἃΡ ἰρία τα Γμπαμίαν. Οἷἱλ νετοὸ 
Ὁ Θχίθση5 χϑρι5 ἀποαπίαν, 6] αβηοαϊ Γαπέ, ποᾶ ἀπὲ [ὰΡ 



ἸΔΟΙΌΣ 8. 137 

ἙαΔ, Ομμανε, ΥΙ. [55 ᾿ ἙλΔ. Βεῖ. τ΄. (ΩΊο.) 

τὸ γυμνάσιον, ἢ ἐν παταστέγῳ, ἢ ἐν ὑποσυμμιγεῖ σκιᾷ. 

χατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ῆ ϑερμόν ἐστι τὸ χωρίον, ᾿ 
ψυχρὸν, ἢ εὔκρατον, παὲ ἤτοι ξηρὸν ἀκριβῶς, ἢ ὑγρὸν, 
ἢ) μέτριον. οὕτω δὲ καὶ τὸ μετὰ κύγεως, ἤτοι πλέονος, ἢ 
ἐλάττονος, ἐλαίου τε, καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἢ πλέο- 

γος, ἢ ἐλάττονος, ἢ καὶ χωρὶς ἑκατέρου, τρύπος ἐστὶ χρή: 
σεως γυμγασίου. 

Κεφ. 8', Ἐπεὶ τοίνυν ἤδη διώρισται πάνϑ᾽ ἡμῖν, ὧν 
ἔμπειρον εἶναυ χρή τὸν ὑγιεινὸν, ἐπὺ τὰ τῶν γυμνασίων εἴδη 
καιρὸς ἰέγαν; καὶ πρῶτον μὲν διελέσθαι, τί τὸ κοιγὸν ὅπα- 

σιν ὑπάρχει, καὶ τί καϑ' ἕκαστον ἴδιον, ἐφεξῆς δὲ τοὺς 
καιροὺς τῆς τρίψεως ἄφορίσασϑαι. τὸ μὲν δὴ κοινὸν ἅπάν- 
τῶν γυμνασίων ἐστὲ ϑερμότητος αὔξησιν ἐξ αὐτῶν τοῖς 

ζώοις ἐργάζεσθαι. ϑερμαίνεταν γὰρ ἡμῶν τὰ σώματα κατά 
τε τὰ βαλανεῖα, καὶ κατὰ ϑερμῶν ὑδάτων λουτρὰ, καὶ τὰς 

ϑερμὰς ὥρας τοῦ ἔτους, ἡλιοϑερούντων τε καὶ παρὰ πυρὶ 
ϑαλπομένων, καὶ ϑερμοῖς φαρμάκοις ἀγατριβομένων, ἀλλ᾽ 

ἄϊο οχογοϊξαϊίο ἢΐ, ατιέ [ὉΡ ἑδοΐο, δαξ 1 σηϊχία ΠσΡΓΊα. 

Δὲ ἰρίο πιοᾶο ἀπὲ σα]θηβ. Ἰοοιβ εἰ, αὰξ ἔιρίπθ, απ 

τοπιρογαίμβ, ῥγαρίοσεα δὰΐ ρίαπθ ἤοοῖβ, απί Μμαμηϊάτιβ, 

αὰΐ τηράϊο ῃιοᾶάο ἐθηηροχαίαβ, Θ΄ ψοῦῸ δὲ τὰ Ὄχϑγοῖ- 

ταῖϊο οὔπε Ῥαϊνεγο οχίσιιο πλόον, 1ΐοπὶ 4πᾶθ οαμπι 0160 

ασίριιο πμ]ΐονο, δαΐ οἴἴδηι πὸ αἴγοαμθ, σηοᾶτι5 6[᾽ τἰἤτι8 

ΘΧΟχ Ια 1 0115. ΐ 

ἀρ. 1Χ. Οποπίαμπι οὐρὸ οπππηθσαία ἃ. ποδὶ τι -- 

νονα Γὰπξ, «πόσπμι ρει απ 66 οροχίοῖ, «πὶ Γαπϊζαΐφην 

ἰποπάδηι ργοϊπίείασ, δα 1ρία πιο δχοχοϊ αἰτοπτιη σοποσα 

τοᾶϊγα ἰδπιροἤέντιπι εἰ, ἂο Ῥυΐπισμι αἰϊπεγα, ἔπι «τᾷ 

οὐ ρα5. πὸ σομλμαθιπ6, ἔππὶ αὐ] Πη51}18 ῬΥΟΡυ απ), Βἶπο 

Ζϊοιομῖ5. ἡρπαβ ἴδπιροσα ἀθῆπίσθ. ΕὙΡΟ Ομληΐ8 δχδχοϊίαίϊο-- 

118. σοπηπιαμα ἹΠμ4 εἰ, «ποά Δπΐη)8}1} ἱρῇ! 6 ἐρία οδ]οσὶς 

ἡπογϑιηθηΐπη οχοϊζαίασ, Οπὶρρα οαἰοδιπε σοσροσα ποῆτα 

εἰ Βα]ηοῖ5, εἰ φαΠἀανραπν δαθδττμ Ἰαναουβ, οἱ ο8}1415 ἀππὶ 

οι ροδιιθ 5, ασπι 1Π [Ὁ] πλιγ, ἐξ ἀστιπὶ 15 {ον πηπν, δὲ 
4υππη οα]14185 τπηεᾶϊσαπηοη 5. ΡΟΣ ΓΙ σθπαγσ. Οδοΐεχαμη 6Ρ 



138. ΤΑΧΗΝΟΥ ΥὙἹΊΒΙΝΩΝ 

Δ. Οδατε, ΨΊ. [841 : . ἘΔ. Βεἴ. ΤΥ. (4ο.) 

ἔξωθεν. αὖ τοιαῦταν πᾶσαν θερμότητος, οὔ“ ἔνδοϑεν, οὐδ᾽ 
ἘΣ ΤΑ Ὅς ὦ ᾿,. 7 ὍΣΣ οὴνν Θ᾿ ι 3...) : ᾿ 

ἐκ τῆς οἰχείας ἀρχῆς ἄνάπτοντανι καὶ αὐξάνονται. κατὰ δὲ 
. ες: - ΠΕ, Γερ , - ΄ Ὑ ΄ 

τά γυμνάσια τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος τοῖς ζώοις αὐξησίς 

ἔστιν, ἐξ αὐτῶν τῶν ἰδίων σωμάτων γιγγομένη. καὶ τοῦτο 
κοινὸν μὲν ἁπάντων τῶν γυμνασίων, οὗ μὴν ὕδιόν γέ ἔστιν, 

᾿ . «᾿ το κ - τ: « 

εἴ γε δὴ καὶ τοῖς ϑυμωθεῖσι, καὶ τοῖς ἀγωνιῶσν, καὶ τοῖς 
» “ Ξ 2): “ Φ ’ ΄ “ ς 

αἰδεσϑεῖσιν αὔξησις τῆς ἐμφύτου γίγγεταν ϑερμότητος, ὃ 
΄ - ΄ , ., 

μέν γε ϑυμὸς οὐδ᾽ ἁπλῶς αὔξησις, - ἀλλ οἷον ζέσις κατὰ 
τὴν καρδίαν ϑερμοῦ" διὸ χαὶ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τῶν φιλο- 
σόφων οὗ δοκιμώτατοι τοιαύτην εἶναί φασι. συμβεβηκὸς 
γάρ τι καὶ οὗκ οὐσία τοῦ ϑυμοῦ ἔστυν ἡ τῆς ἀντιτιμωρή- 
σεως ὕρεξιφ. αὐξάνεται δὲ καὶ τοῖς αἰδεσϑεῖσιν ἡ ἔμφυτος 

- ͵ - 

ϑεομότης, εἴσω μὲν τὰ πρῶτα δραμόντος ἅπαντος τοῦ 
ϑερμοῦ, μετὰ ταῦτα δὲ ἀϑροισθϑέντος ἐν τῷ βάϑει, 
ἌΣ 3 ΄ Ρ 3. 5 ᾿ ᾽ 3 - 

χῴπειτα αὐξηϑέντος ,, καὶ δὲ ἄϑροισιν μὲν τὴν ἔνταῦϑα, 
καὶ διὰ τὴν κίνησιν δὲ τὴν συτεχῆ. οὗ γὰρ ἡσυχάζει 
τὸ πγεῦμα τῶν αἰδουμένων, ἄλλ᾽ ἔνδοθϑέν. τ καὶ περὶ 

αὑτὸ μετὰ τοῦ σύμπαντος αἵματος κυκᾶταν πολυειδὼς, 

ΟΧἕΘΣΠΟ οἰδ ΟὨΙΠ15 δ) 82 0: σα]ου, ποῖ ΔΡ ἱπίθυμιο, πθ0 ἃ 

ῬΤΟΡσΙΟ Ῥυϊποῖριο, [64 αἰϊαπάς δοσοη 8. ἀτιοία!α16,) ΡῈ 

εχϑγοϊἑαϊίομθθ νΘγῸ 1 {ΠῚ σΘΙΟΥῚ5. ἀπρτηομίαμι ΔΗ Π181101ι5 

ΟΣ ἱρίοτστιπι οοΡρΟΣΊθ5. Ὁ χοϊ δίαν, Αἴααθ 15. ομγηλιαι ΘΧΘυ- 
οἰταϊχουαπι ΘΟμΊ μα ι1}18. οἰϊβοίαβ᾽ ο; ΡΡΟρΡΥῖΠ5. ἴδιο ΘΑΧΊηΣ 

᾿οϑβοίιβ πὸὰ οἷ, ἢ τποᾶο δ ἱγαΐ8,. δὲ βϑυξαυθδβ, δ 
Ῥιάοτα αὔροιίβ παίπγδ!8. οἰϊαπὶ οα]ον ατιβθίτι: ἀπαμαπαια 

γα ποπ Πιημρ] οἴου δτισπιθπίαῃι, [6 ψο]τι ἔοσνοσ εἰξ οα- 

Ἰονῖβ ἴω οοσᾶθβ. [ίαφιιθ οἰἴαπι ΘΠ θμ απ 6785. νοὶ ῥτορα- 

ΠΩΣ ΡΟ ΡΒοστπι α!οπὶ οἴ ἀβισηυπαπε: ααΐρρα δοοῖ- 

ἄρηβ ἀποάᾷαπι ἴταθ εἴ, ποι 6}115. Γι θἤσπεα, π]οηΐ5 ἀρ- 

Ῥοίθμία. Ψεγεοαπαῖ5. απΐθμι αὐιρείμσ 1 Πίτι5 σα]ου,, ἄτι 

γυμααμ 1πΐτο [6 γϑοῖριξ ἀπίψου δ: ᾿ἀοϊπάα ροπαπαπι πὶ 

αἰίο οουρουῖβ οἱξ σο]]θοίιβ, δὲ οχ ἐρ[ο 1π|0]1. σομροίξα, εἰ 

ὁχ αἴπάπο χποίὰᾳ ἀπογοπιθηίαμι σαρῖ. Νοπ δε ααίοίοι 

Ῥυᾶοτε αἰϊβοίογπια Γριυιξαθ, [εἀ ἕμππι ἃ ἱπΐουπο, απ οἷν- 

οα ἴε πα σὰπὶ {οίο ἴαπραϊπθ ψάσὶθ οἰγοιμπασιίιτ, ἰΐα 



ΟΙῸΣ 8. 139 

ἘΔ. Ὁματῖ, ΨΊ. [84.8] ὃ. τς Ἑᾷᾶ. Βαῖ, τν. (4ο.) 
ὥσπερ χαὺ τὸ τῶν ἀγωνιώντων. εἰρήσεταν δ᾽ ἐπὶ πλέον 
ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἁπάντων παϑῶν τῆς ψυχῆς ἐπὶ προή- 
χοντν τῷ λόγῳ. νυνὶ μὲν γὰρ διὰ τὸ κοινὸν ἕπεσθαν 
σύμπτωμα τούτοις τε τοῖς πάϑεσε “αὶ τοῖς γυμγασίοις 
ἠναγκάσθην αὐτῶν μνημονεῦσαι, δεικνὺς, ὡς ἁπάντων κοι- 
γὸν γυμνασίων ἐστὶν ἡ τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος αὔξησις 
ἔνδοϑέν τε καὶ ἐξ αὐτῆς, οὗ μὴν ὅτι γε μόνοις ὑπάρχεν 
τοῦτο γυμνασίοις, [85] ἀλλὰ καὶ τοῖς εἰρημένοις ἄρτι πά- 
ϑέεσιν, ἤδη δ᾽ ἐπὶ τὰ καϑ' ἔχαστα τῶν γυμνασίων ἴδια 
ἐὸν λόγον ἄγευν καιρὸς, ἐπισημηνάμενόν γε πρότερον, ὡς 
καὶ κατὰ ταῦτα πλείους εἰσὶν αἵ διαφοραῖ. τὰ μὲν γὰρ 

ἄλλοτε ἄλλο τι μέρος, ἕτερον ἑτέρου μᾶλλον γυμνάζει, καὶ 

τὰ μὲν ξλυννυόντων γίγνεται, τὰ δὲ ὀξύτατα κινουμένων, 
καὶ τὰ μὲν εὐτόνως, τὰ δὲ ἀτόνως, καὶ πρὸς τούτοις Καὶ 
ἔτι τὰ μὲν σφοδρῶς, τὰ δὲ ἀμυδρῶς, εὔτονον μὲν γυμνά- 
σιον ὀνομάζω τὸ βιαίῶρ: ἄνευ τάχους διαπονοῦν, σφοδρὸν 

δὲ τὸ βιαίως τε καὶ σὺν τάχει' βιαίως δὲ ἢ δωμαλέως 

ῬΙατς, υἱὐ Γργ 8 δοχῖπι, 41 ροτ πυραπίασ, ὨὈϊορίαχ αὐι- 

ἔοια π᾿ Ργορυ οι 1α 115. ἂς ΟἾΔ 115. Θ᾽ ἀβιη Ἱ αὐλϊηι αἴδοί,-- 

Ριβ. Ναπο δηΐπι γγορίοτοα, ἀπο σομμμιθ ΓΥπιρίουια 

ἴὰμηι 1οβ 1ρ[05 αἴοοίιιβ, ἔππὶ ΘχογοἹ αϊϊομποβ δχοῖρῖς, ἄσππ 

ΟΥ̓Δ 8 ΘΧΘΥΟΙΕΙΣ σομπλτημηθ 6[Ἷ6 πα νῚ σα]ουὶβ ΠΤΟΥ ΘΙ ΘῚ ἔτι. 

οἤομάοδγοι, ἰάᾳψιρ ἀθ 1πίεσπο δὲ αὶ [6,. ποῖ ἰαϊη θη [Ὁ]15 

ΧΟἸ δε ομῖ τιβ ποῖα, [6 ῬΑΥΙΕΣ ἀϊο 5. ηοάο ΔΠθο δι, 

“οοδοία5 [ππὶ ΟΡΙῈΣ εἴ ἀθ [15 Ὡγθμμλ} 6, [7ατα Πηρα]αβ 

Ὄχοροϊἐαξϊοπτιιι Ῥχορτγιοίαίεβ Γθουιπι. ρου θα αΐ ἐδηροἤΠίντπι 

νἱάοίαχ, 110. ρῥυδοθίονυια Ῥσῖπβ Πρηοαίο, ααοᾶ ἴῃ Πϊ5 

ἀποαιθ σοπιρ]αγο5. αἰ] θη 46 Σπανθηϊαυίιν, 5 Οὐΐρρα ἴπ- 

ἔθυῖτ Δ] 1ατπὰ Ῥαγίθια ὉΠ] 4110 Παρ 18. Θχϑτοϊ τὰ [αϊσαὶ. 

Ἐὲ φιαοᾶὰάπι Ἰοπΐς πιοῖ5 Παπέ, αιαράδην ΟΟἸΠἬΠητα ασίίαίὶς 

εὖ ᾳιαδάαπα γτοραῇα δάμη 1:18, ἀπαοἄαμ ἱπῆγπιθ: δα μαθο 
«παράαπι σε μδιπθηΐοῦ, ααοάδη Ἰδγιράθ. Ἀο᾽ «ιοά νἱο- 

Ἰοηΐου αὐαἴάομι Ππς νοϊοοϊΐαΐς Ἔχθυσοίασ, ναΐθη5 Θχογοϊξπιπὶ 

νόοοο: 4ποα νἹο]επίον εἴ οαπὶ οο]ογαΐο σοπποϊθίαν,, νθμ6- 

ΠΊΟπ5; ὙἹΟΪΙΘηΐο δαΐοη σοραΐενα ἀϊοετα 1181]  σεξοσαξ, 



140 1 ΦΗΝΟΥ͂ ὙΓΙΕΙ͂ΝΩΝ 

ἙΔ. ΟἸιατε, ΨΙ.. [85.} ἘΔ. Βεῖ. ΤΥ. (αάο, χ41) 
λέγευν οὗ διοίσει. τὸ μὲν οὖν σκάπτειν εὔτονόν τε παὶ 
ὑωμαλέον ἐστὴν, οὕτω δὲ καὶ τὸ τέτταρας ὕππους ἅμα κα- 
τέχευν ἡτίαι! εὔτογον μὲν ἱπα(ξει)νῶς γυμγάσιον, οὗ μὴν 
ὠκύ γε. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρύπον, εἴ τις ἀράμενος ὁτιοῦν 
μέγιστον φορτίον "ἢ μένον κατὰ χώραν, ἢ προβαίγου σμι- 

χρά, χαὶ οὗ ἀνάγτεις περίπατον, τούτου τοῦ γένους εἰσίν. 
ἀναφέρεταν γοῦν καὶ ἀναβαστάζεται κατ αὐτοὺς ὑπὸ τῶν 
πρώτων κινουμένων ὀργάνων ἅπαντα τὰ. λοιπὰ μύρια τοῦ 
σώματος, ὥσπερ τὸ φορτίον. οὕτω δὲ καὶ ὅς τις ἀἄναβῥι- 
χἄταν᾽ διὰ σχοινίου, καϑάπερ ἔν παλαίστρᾳ γυμνάζουσι τοὺς 
παῖδας; εἰς εὐτονίαν παρασκευάζοντες, ὡσαύτως δὲ καὶ ὕς 

τις ἢ σχοινίου λαβόμενος ἤ τινος ὕψηλοῦ ξύλου μέχρι 
πλείστου κατέχεν κρεμάμενος. ἐξ αὐτοῦ, δωμαλέον μέν τὸ 
καὶ ἐἰόχυρὸν γυμνάζεταν γυμνάσιον, οὐ μὴν ὠκύ γε, καὶ ὃς 
τις προτείνας ἤ ἄνατείγας τὼ χεῖρε πὺξ ἔχων ἀτρεμίζευ 
μέχρι πλείστου. εἰ δὲ καὶ παραστήσας τινὰ πελεύεν καϑέλ- 
χεὺν χάτω τὼ χεῖρε, μὴ ἐνδιδοὺς αὐτὸς, ἔτι δὴ μᾶλλον οὗτος 

εἰς εὐρωστίαν παρασκευάζει τούς τε μῦς καὶ τὰ νεῦρα" 

Ἑσοδεομι ουροὸ τηοἂο οάογ σαΐθπβ σορπῆααιρ δκογοι το 
εἴ. 5815 οἷ Πιμι18. φααίποι ἤπλμ} δαιτὸς Παρ 8. οοδγοθαΐ, 

ἀηροηῖα σορυα οχοσζοϊζαίίο οἙ, πιο ἐδπειι ΠΟ] οσῖ5; ΠΠΉΠΙ 

χιοᾶο, Πημῖβ, τπαχῖπιο ὉΠΕΓΘ [ὩΡ]αΐο, απὸ δοάςθηι ΙοοῸ πιᾶ- 

χιοαῖ, απὸ Ῥαυϊαϊαπὶ Ῥγοσεααΐ, 74: ἀγάπα οραμηΡα]αΐῖο Βα-- 

705 ἀυοαμθ βομοΣῚ5 6, ΑἸΓΟΙπΐτν Θαΐπι μοχ [6 εἰ νοὶοῖς 

ομὰ8 [ποίη ἃ ῬΥΙΏ5 486 πιονθηΐοσ Ζμη{᾿γτιπθι 15 

Το]απα ΟΟΙΡΟΣΙ8Β σαϑαρτα ἀπίνεσία. Ῥυδεΐεσεα ἤᾳῃῖ5 ῬεΣ 

ξαμαπι πιϑηῖθιιβ ΔΡρσθμθηΐαηι [οαπααξ, ΠοΟμΐ 1 ρα]αθῆχα 
Ῥίετοβ δχεοαμΐ, απ 605 δᾶ σόρυν ργαθρασατί. θα 

οἰΐαπι ἢ 415,. ἔχ ἀτστορίο, δυϊ οἴδπὶ ρϑγέοα, [π0}1}18 

ΟΧ εἃ ρεπᾶξαξ, 80 ἄϊι: ἴεπεδῖ, τοραῆπμη 15. να]!ἀπτπαιια 
ΤΆΡογοπὶ οχοχοθέ, οἱίσα ἰβηιθ ορ]ουιαΐθα. [8 νοτο εἰ ἢ 

4118. ἸηΔῊΡὰ5 1π ρπδητιπι τϑάπμοί 8, 1] 5461 ᾿γο]αίῖθ, νεῖ 1π 

αἰξακι ΓαΡ]αἰϊ8, ἀϊαεηπια δοάθπὶ μαριέα οομπῆαί. Οαοά 

ἢ αἀπιριέαπι φηρυιρίαπι ἀδάπσεγα ΠΡῚ χηδητ5 [αρθαῖ, π6ὸ 

ἕαταοπ ἱρία χϑινίαξ, δᾶμπο ἴϑηθ ἐπιρεηῆιβ εἰσ ἔχπι τητι- 
τἤρα]οθ ΟἸΏ11685, ἔμππΠῚ ΠΟΙΝῸΒ δα τόρὰσ ὈοΟΙηρΡαγαΐ, τιΐ ᾳῃο- 



ΟΓΟΣ 8. ἘΡΕΣ 
ἘΔ, Οιατε. ΨΙ. [85.} ἘΔ. Βα. ΤΡ, (α41.) 

τούτων γὰρ ἴδια τὰ τοιαῦτα μάλιστα ἅπαντα γυμνάσια" 
πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον, εἴ τι βάρος ταῖς χερσὶν ἄκραις περι- 
λαβών ἑκατέραις καταμόνας, οἷοί περ οὗ κατὰ παλαίστραν 
εἰσὶν ἁλτῆρες, ἄτρέμας ἔχει προτείνας ἢ ἀνατείνας αὐτάς. 

εἰ δὲ δὴ καὶ κελεύσειάς τινε καϑέλκειν τὸ καὶ κάμπτειν 

βιαίως, αὑτὸν ἀκίνητόν τε καὶ ἄκαμπτον, οὐ ταῖς χερσὶ 
μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς σκέλεσι καὶ τῇ ῥάχει διαφυλάττων, 
οὐ σμικρὸν γυμνάσεταν γυμνάσιον εἷς εὑτονίαν ὀργάτων. 
οὕτω του 2όγος ἔχει κἀκεῖνον τὸν ΜἩΠίλωνα γυμνάζευν ξαυτὸν, 
ἐνίοτε μὲν ἀποσαλεῦσαί τΕ. καὶ μετακιγῆσαι τῆς ἕδρας ἐπι- 
τρέποντα τῷ βουλομένῳ, (ἀλλὰ τοῦτο μὲν σκελῶν ἂν εἴη 
μάλιστα γυμνάσιον, ἐνίοτε δὲ, εἰ τὰς χεῖρας, γυμνάξειν βού- 
λοιτο, τὴν πυγμὴν διαλύειν κελεύογτα" αὖϑις δ᾽ ἂν, ὡς 
φασιν, ἔν ταῖς χερσὶν ἔχων ἢ ῥοιὰν, ἤ τι τοιοῦτον 
ἕτερον, ἀφαιρεῖσθαι τῷ βουλομένῳ παρεῖχε. ταυτὶ μὲν 
οὖν τὰ γυμνάσια μεγίστης ἰσχύος ἐπίδειξίν τὲ ἅμα καὶ 
ἄσκησιν ἔχει. τόνον δὲ μορίων γυμνάζει τὸ καὶ ῥώννυσι, 
πἀπειδὰν, ἤτου διαλαβὼν ἕτερόν τινα μέσον, ἢ δια- 

χη τπαχίπια Ῥσορτία [ππξ οπηΐα 14 σοπτ8 οχογοια, [4- 

46 πχα]ίο σοτίς πηαρὶ5 Ποῖ, ἢ 4118 ΓχΠΙΠ|15 παυῖρτι8, αἰγα- 

4 [δουιπι, ἀρργεμοπίο ρομάογο ( Ομ]ιϑιποα! απ, αὶ 

ἀπ ραϊαοῆγα Π4]Γ6 68 ἀἰοπηίαχ), ΡΟΣ Θο8 Ηϊ5, απξ 1πι [Ὁ}]1- 

τὴς δγβοί8, βοᾶθπι παρἱίαᾳ ρουπῆαΐξ. 94π|ι ἢ φέϊαπι οαΐρίαπι 
7 ΠΠουῖθ, υἂὐ ἐς ν]Ἱοϊθπίοσ ἀείσαμαϊ ἐπΠποοϊαΐψας, ἄμππι ἀρίδ 

ΔῸΣ ΠΙΔΠΣΡῺΒ τηοο, ψοΣ πὶ οἔΐαπιὶ ΟΥπΣΊΡιι8. ἤρίπαστιθ. οοπ-- 

ἤδιβ 1πῆοχιιβαι σεπῆας, ποι ἰανοπὶ δα σποιηρχογιπι σΤῸ- 

Ῥὰν δχοχοϊαίϊομθπι ΟΡ οσῖβ. ϑᾶπθ Βοὺ ρεποσο ΜΙ]Οπ αι 
τρίπται οχϑχοϊξαῖα [6 ἔοσαμξ, ἀππὶ 41185 σοηγεξοσο [6 πιο- 

νόσος ἄθ ἰοοο ψοϊθηε ρΡοσμλοτοῖ; σγαπι μδθο ΟΥΌχτσι 
χιαχίπαθ δχοχοϊίαϊξίο ἔποσιῖ; 81165 αὔαπθ, Πα τηάτι8 δχεσοῖ- 

ἰαπιᾶα8 οαταραΐ, Ῥαριηθηι ἀροχίχο 70Ρογοῖ. Ιάθμι (αξ δ)ιπε) 

τρλυπι Ῥαπίοαπι ἀπὲ ἴα]6. ααῖρρίαπὶ πιδμθ8 ΘΟΠΊΡΙ Θχτιβ 

Δυϊοχοπἀσσα στιν 18 ργάορεθαῖ. Ηασεξο ρίζαν χεσοῖα ππαχὶ- 

τὶ σοβοσὶβ ἰὰπὶ οἴεπίαϊζουθπι, ἔμπμπι Ἐχοχοϊίαϊοπομ σομεϊ- 

ποιξ. Βοριὰ δυΐομπί ραγέϊιπι ἕὰπιὶ Ἔχεσζοςξ, ἔχηι νοσοὸ ἢσ- 

ταδί, οἱ ἢ ας. αἰίοτγιηι σΟΙΠΡΙΘΣτ8 τηραϊιι, δαὲ οἰΐαπι 



ΤΑ ΓΑΔΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩ͂Ν. 

ἘΔ. Ὁματι. ΥἹΙ. [85. 86.] . ἜΑ. Βα. ΤΥ. (641. 
ληφϑεὶς. αὐτὸς, ἐπηλλαγμένων πρὸς ἀλλήλας τῶν χειρῶν 
τε καὶ τῶν δακτύλων, ἤτοι τῷ πρατουμένῳ προστάξειε δια- 
λύειν, ἢ αὐτὸς λύοι τοῦ κρατοῦντος" οὕτω δὲ κἀπειδὰν, 

ἑτέρου προσνεύσαντος, ἔκ πλαγίων αὑτῷ προσενϑὼών, ἔν 
χύχλῳ τοῖς λαγόσι περιβαλὼν τὰς χεῖρας, ὥσπερ τι φορτίον 
ἀράμενος ἀναφέροι τὲ ἅμα καὶ προφέρουν τὸν ἀἄρϑέντα, καὶ 
μᾶλλον εἶ, ἐπιγεύοι τε καὶ ἀνανεύοι βαστάζων. ᾧδε γὰρ ἂν 
ἀκριβῶς τις ἅπασαν τὴν ῥάχιν εἰς δώμην παρασκευάσειεν. 

οὕτω δὲ καὶ ὅσον τὰ στέρνα πρὸς ἄλλήλοις ἀπερεισάμενοι 
βιαίως ὠϑοῦσυν εἷς τοὐπίσω; καὶ ὅσον τῶν αὐχένων ἔκ- 

πρεμάμεγοι κατασπῶσιν, εἷς. εὐτονίαν παρασκευάζουσιν. 
[86] ἀλλὰ τὰ μὲν τοιαῦτα καὶ χωρὶς παλαίστρας ἢ βα- 
ϑείας κόνεως δύναται γίγνεσϑαν καϑ' δτιοῦν χωρίον. ἐπί- 

ἄροτον, ὀρϑῶν καὶ ἑστώτων. ὅσα δὲ παάλαίοντες εἰς ἀλλή- 
λους δρῶσιν ἀσχοῦντες τὸν τόνον, ἤτοι κόνεως βαϑείας, 

ἢ παλαίστρας δεῖται. ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα τοιάδε" περι- 
πλέξαντες τοῖς ξαυτῶν δυοῖν σπέλεσν τὸ ἕτερον σκέλος τοῦ 

προσπαλαίοντος, ἔπειϑ᾽ ψαντες πρὸς ἀλλήλας τὠ χεῖρε, 

ἐρῖβ τπρᾶϊο “οοπηρυομομαβ, τηδηΐβριι8 αἸρὶ ἴβαιια Ῥεο αἰ 
απ ῖῖβ, δαξ 4αθπι σομηρ] ΘΟ αν ἀΡίοϊ οσα ἴθ Ἰαρθαξ, δὶ 

ρίας [6.4 οομπηρΙεοξεμίς [οἸγαί. 1ία οἰΐαπι οἵ 4818 ἃ] ἔθυτιηι, 

ΕΣ σουα5 ἱρίαμ [6 ἡποηςξ, ἃ Ἰαΐευθ ἀρρυϑῖϊαβ., 1118 τ|ὰ-- 

ἰθῖ5 ΘΟΠΊΡΙ Θχιιβ, σοὶ οπτι5 δἰϊαποά Γαθ] ἴηι Ἰηντ θην ῥτο- 

ἰομᾶδι γοδασαίαπο; ἐς πηαρῖὶβ, ἢ, ἄπ ροῖαΐ, 1ρίδ παΐα 

τοπαΐξιᾳας σοΥρουὶβ πἰαΐπτ; [ἰσ παηπιαιια Γρ᾽ δ πν. τ} ν 6. [Άπι 

δα ΓΟΡῸΣ σομραγανοσ. θάμα σοῖο, α(πὶ ρϑοΐουθηβ οΧ 

αἄνουο ἀππῖπιὶ τπᾶρτο [6 οοπδΐα ἱπνΊοθπι γεϊσπαθηξ. ἘΔαπὶ 

4 ἃ οουνίοῖθαβ ροπᾶρηίεβ. ἀθουίαπι ἰγαμαμ, δα στόρην 

Ῥγδθρασαημῖ. δοίεγιση ἴαϊία ομπηνΐα ΘΣΧΘΙΓΟΘΙῚ οἱΐνα Ρ4166- 

ἤτγαμι δπξ οορίοίαπι μυΐνογοπι ἡποαπί, αποοῦθπααα οοπ- 

ομ]οαίο Ἰοοο, δσθοίϊβ δὸ Πδυέρι5. ὅπᾶθ ψοτο ᾿ποξαία5 

Σηΐον [6 πιο] απἶτ, “αππὶ ΤΟΡΟΥῚ δυσοπᾶο ἢπᾶάθηΐ, Βᾶθο 

δαξ ραϊνογθιι απ, δἱξ ραϊδεῆτγαμι ἀοπάθγσδαηξ. Επὰ ὕιηΐ 

οὐαβιιοαϊ. Οὕὰπη πΐοσαθβ [οΐαμπειπιπ, ΔἀπΡοΡιι8. ογασὶ- 

Ῥὰξ αἰΐοστιμλ αἸΐουλιιβ οχτ8β ΟΟΠΙρΙοοἰϊαν, ἀοὶπᾶθ πιδ- 



ΦΦΟΓΌΣ :8:...: ἼΡΕ: 

Ἑὰ. Οματε, ὙΙ. [86.] : ἘΔ, ΒαΓ, ΤΥ. (α4τ.) " 
" ἀν Φο οἱ κ 5. 3.8: 5 ΄ 5» (δ “ Ἂν. ᾧ 

τὴν μὲν ἐπὶ τὸν αὐχένα. βιαίως ἐρείδειν, ἢ τις ἄν ἦ κατὲ 
. «Ὁ ΄ 3 

εὐθὺ τοῦ κατειλημμένον σχέλους, τὴν δ᾽ ἕτέραν ἐπὶ τὸν 
δ βοαχίονα. δύναιτο δ᾽ ἂν καὶ περὶ τὴ λὴν ἄ βραχίονα. δύνα ἂν καὶ περὶ τὴν κεφαλὴν ἄκραν τὸ 

" 5» “ ᾽ ἣν. ι. 

ἅμμα περυϑεὶς ἀναχλᾷν εἷς τοὐπίσω βιαζόμενος. τὰ τοι- 
αὔτα γὰρ παλαίσμωτα. πρὸς εὐτονίαν ἑκάτερον τῶν πα- 

΄ μι - 

λαιόντων ἄσκεῖ, χαϑάπερ γε καὶ ὅσα ζώσαντος τοῖς σκέ- 
λεσι ϑατέρου τὸ ἕτερον ἢ κατ ἀμφοῖν ὄμφω καϑέντος γί- 
γεται, καὶ γὰρ καὶ ταῦτ ἀμφότερα εἷς ῥώμην παρασχευά- 

ζει. μυρία δὲ τοιαῦτα ἕτερα κατὰ παλαίσεραν ἐστὶν εὔ-- 
Ἷ 4 . τονὰ γυμνάσια, περὶ ὧν ἅπάντων τὴν ἐμπειρίαν τε ἅμα 

παὶ τριβὴν ὃ παιδοτρίβης ἔχει, ἕτερος δέ τις ὧν ὅδε τοῦ 
γυμναστοῦ, πκοαϑάπερ ὃ μάγειρος τοῦ ἰατροῦ. καί πως 
Ἄ 2 - - .“ ΄ ΄ 
ἔοικεν αὖ καὶ τοῦϑ᾽ ἡμῖν ἥκειν εἰς σχέμμα᾽ περὶ οὗ λέ- 
λεχταν μὲν ἤδη καὶ κατ ἐκεῖνο τὸ βιβλίον, ὃ Θρασύ- 

ΕΣ Η - [χ Ὥ 

βουλον ἐπιγράφομεν, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν ὅσον αὕὔταρ- 
κες εἷς τὸν παρόντα, πρότερόν γε διεγϑόντων ἡμῶν τὰς 

᾿ξ Ἂς « - ᾿ 
"διαφορὰς τῶν γυμγασίων. ὅσω μὲν οὖν εὔτογα, “αἱ δὴ 
λέλεκται. 

χῖθτιβ ᾿πίοσ [6 οο]] δεῖ, αἹΐοτα οουνιοὶ σἱο]οπου ἱποπηραΐ; 

ταις 4πᾶθ6 6 σερίομθ πιρ θα! ογαχ 8 εἰζ, δ]οσα Ὀσδομῖο. 

ΤΊΘΟΡΙΣ δὲ οἶγοα [πη πηαμι σαρτιξ πηᾶμπῖὶ αἸΐογα απ τα π ΖῈ- 

γΐσαϊο. 1π]εοΐα ν] θη τοίχου ππῆὶ χΘοΙπαγθ ὧδ σονο]- 

Ιεγθ. Ἐ)αβιποᾶϊ "ποία τιΐγπιβατις ἸπιοΐαϊονΒ ΧΟΡῸΣ δχογορῖς 

ααρηηδαηιοάιιπι οἵ εφαὰ, απ αἰΐεσο Ὁ] θυ ΟΥΆΤΊ115. 611-- 

δοπΐθ ν 6] δἴηροὸ Ῥδὺ ἀπῖρὸ χμἱξϊεπίς ἤπππῖ; παι ΠμΠᾶθο ατιο-- 

4.6 τπίχιπιααρ δα σοραν ργαθρασαῦΐ, [ΙηΠηϊίαθ 4]146 6}1ι5-- 

ΣΙΟΩῚ τοραἶαθ ἜὉχθχοϊ δ οτ 65 ἱπ ρα]αοῖτα [απέ. Οπαγτισα 
τ πυΐστιπε ΟΠ απὶ ῬΘΥΙ αν. τπαιιθ ρΡαεάοξιθα οα]]εῖ, 

ἐρίε ἴαπθ ἤο α ορυπμαῖα αἰνευίαβ, τᾶ ἃ πιϑάϊοο σοαιῖῖιβ: 

αποᾷ τρίαπι “ποαῖα σοιῖέ σοηπάογαηθιη. ΑἹ ἀϊοίπμ. ααϊ- 

ἄεπι 7απὶ ἄς ποὺ εἰξ π᾿ οὸ Ἰρχο, (αὶ ΠΥ ΒΉ]115. ΤΩ [στ 

Ῥιΐαγ : οδοΐεσιπι ἀϊσοιπι8 δὲ ππηο ααοα [ἀ[15. δα ρυδοίθη- 

ἕο Πί αϊρυίαίίοποπι, σογαπὶ ἃ ῬΥΙὰ5. ἘΧΟΤΟΙ ΔΕ] ΟΣ] 1 

ναγϊοίφεαββ δρίοινοσο; απαύαπι ἅπᾶθ σορβηῆαθ, 7απὶ ἀϊοίας 

[ωπὲ, 



ἘΠ 1 3.ιὐΥΟῪ ὙΓΙΕΙΝῺΝ 

ἘΠ. ΟἸιατε. ΨΊ. [86.1 ἘΔ, Βαῖ, ΤΥ. (α41.) 
“κ΄ ͵ ᾿ . » Α ᾿, τ, " 

Ξ Κεφ. ε. διεταβαίνειν δὲ “καιρὸς “ἐπὶ τὰ ταχέα χωρὶς 
᾽ 4 " 

εὐτονίας καὶ βίας. δρόμον δ᾽ εἰσὶ ταῦτα, “αἱ σπιομαχίαι, 

καὶ ἀπκροχειρισμοὶ, καὶ τὸ διὰ τοῦ κωρύκου τε καὶ τῆς σμι- 
- ΄ [2 

πρᾶς σφαίρας γυμνάσιον, ὅταν ἐκ διεστώτων τε καὲ διω- 
ϑεόντων γίγνηται. τοιοῦτον δέ τι καὶ τὸ ἐχπλεθϑρίζειν, καὶ 

΄ κι ΄ τὸ πιτυλίξζειν. τὸ δὲ ἐκπλεϑρίζειν ἐστὶν, ἐπειδάν τις ἐν 
"ἢ. , .! δ-. ὦ Ὁ , ᾽ ΄ 7 

πλέθρῳ πρόσω τὲ ἅμα καὶ ὀπίσω διαϑέων ἐν μέρεν πολλά- 
5 Μ “ν᾿ “ - ΄ ΤΑ 

κις ἐφ᾽ ἑκάτερα χωρὶς καμπῆς ἀφαιοῇ τοῦ μήκους ἑκαάστοτξ 
- «“ - ϑ, 

βοαχὺ, καὶ τελευτῶν εἷς ἐν καταστῇ βῆμα“ τὸ δὲ πιτυ- 
λ ““- 3 δὰ »"323.» -“ ττρς ͵ » ͵΄ 

λίζειν, ἐπειδὰν ἐπὶ ἄκρων τῶν ποδὼν βεβηκὼς; ἀνατείνας 
Φν - , 3 

τῶ χεῖρε, κινῇ τάχιστα, τὴν μὲν ὀπίσω φέρων, τὴν δὲ 
͵ὔ ,ὔ ν , ,ὔ - 

πρόσω. μάλιστα δὲ τοίχῳ προσιστάμενου γυμνάζονται τοῦτο 
, «, 2 

τὸ γυμνάσιον, ἕν, εὖ καί ποτα σφάλλοιντο, προσαψάμενοι 
- ΄ - Ἱ ᾿ 

τοῦ τοίχου δᾳδίως ὀρϑῶνταν" καὶ οὕτω δὲ γυμναζομένων 
, ΄ 

λανϑάνεν τα τὰ σφάλματα καὶ ἀσθενέστερον γίνεταν τὸ 
γυμνάσιον. ὠκχεῖαν δὲ κινήσεις εἰσὶν, οὐ μὴν βίαιοί γε, καὶ 
Ω) - 

ὑσαν κατὰ παλαίστραν ἐπιτελοῦνταν πκυλυνδουμένων ὀξέως 

Οδρ. Χ. ϑαρεονοῖθ, πὲ ἄς 118 ἀϊοαπιβ, πᾶς οο]οσῖ- 
ἰαΐθ Ῥϑγασυιίαῦ, οἰΐγαστις τοΡαν δὲ νἱοϊθπέίαπι. [ἃ σϑιτ5 
Γαπὲ σαν Γα8, δὲ τ ργα 1118 ΔΥ ΠΙΟΣΊΙΠΊ π]6 41 110) δὲ αππη 
ἄπο {μῃηη18 ππαηλθιι5 οοποοχέαλιξ, ἴππὶ 4πᾶ6 ΡῈ σοΥγοιιηι 

οἵ ραυγϑιη Ὁ116πὶ Ἔχοχοϊίαίο ἴδ, πέαας ἀαὰπὶ ἃ απ ϊαπεϊ-- 
Ρὰβ οὲ σανγοΗΡη8Β δαἀιη πη: πναίασ, ΕἾπ5 σοπουῦὶθ 6 εξ 

ἐχπλεϑοίζειν, εἰ πυτυλίζειν. ἘΠῚ ατιεπι ἐκπλεϑιρίζευν, ἀταιπι 
ἴῃ ῬΙ]οίηγο, ζά εἼὲ, ἐπ Κσέα ραγέθ βαΐέἑξ, ααἱβ Ῥγουίαμι τὰς 

ἐγου[ἀπιᾷιθ σοι, 1ἄαπθ ἴαθρε, ἴπ αἰταπῖαιιθ Ῥαγίθηι 

ἢ ἤδχτι οαγπέαπβ, πποαύοῆπο οατίαᾳ ταν απΐαάδπι ἄς 

ἔραΐίο ἀφθπδ, αποδᾷ ἴπ Ὡπίοο στα οομἤηίοσ; πιτυλί- 

ζειν νεσο, Βατιβ [πγητηΐβ ΡΘαΙθ5 ΤΠΡΥΘα16πη85, ἔθη[αβ 11 

ΓΡΙ6 χηδπτι5, μᾶπὸ δηίσοσίπιη, 11Π|8τὰ γείσουίασα, 6616 7- 

χπθ τηονθαΐῖ, ἤρο σεῦοὸ δχογοϊξαπιθπΐο ταχηθ ἀπΐς ρΡᾶ- 

τἰθΐεπι ἤδηΐαβ αὖ [Ὁ] πὲ, απο, ἢ φιαπᾶο δρουσεπί, ἔδοιἰθ 

Ῥαγϊθία δρρυθῃβπίο ουϊσαμπέησ. ϑεά ἢ δχοχγοϊξαΐοσαμα, αἵ 

ΕΥΤῸΣ Ἰηδρὶβ8 Ἰαἰεΐ, 114 δχϑγοϊξίαπλ ἱρίαπι Πὲ ἐμ 6 1 1Π[5. 

(δ οσθϑ νοσο τποΐὰ8 [ὰπὲ, οἰΐγα ἑαπιθη νυ] θηΐίαπι, οἵ 411 

ἴῃ ρΡαϊαοίγα εὐἀπηΐξαγ, οἰΤοπμνΟΙτιξ8. σΟΙΟΥ ΟΣ ΠΠΠ1 10}]15, 



΄ ΑΟΓΟῸΣ 58: 45 

ἙδΔ. Ομᾶτε, ΨΊ. [86.87.2] - [ΕἘα͵ Βαῖ, τῦ. (4.0 
καϑ'. ἑτέρων τε “αὐ καταμόνας. ἐγχωρεῖ δὲ καὶ ὀρθοὺς ἔνει- 
χουμέγνους τε ἅμα καὶ μεταβάλλοντας ἔν τάχενυ τὸν πέλαρ 

ὀξὺ γυμγάσασϑαν γυμγάσιον. ἐγχωρεῖ δὲ καὶ διὰ τῶν ὅκε: 
λῶν μόνων ὀρθὸν ἐφ᾽ ἑνὸς χωρίου γυμγάσασθαι γυμγάδεδν 
ὀξὺ, πολλάκις μὲν εἷς τοὐπίσω μόνον ἀφαλλόμενον, ἔστυν 
ὅτε δὲ καὶ εἰς τοὔμπροσϑεν ἀναφέροντα. τῶν σκελῶν ἕχάτε- 
ὑὸν ἐν μέρει. καὶ μὲν δὴ καὶ διὰ τῶν χειρῶν ἔγεστιν ὀξὺ 
γυμνάσιον ὅμοιόῤῥοπον γυμγάσασθαν χωρὶς τοῦ. κατέχειν 
ἁλτῆρας, ἐπισπεύδοντα τὰς κινήσεις αὐτῶν εἷς πυχγότηξά 
ξε ἅμα καὶ τάχος, εἴτε πὺξ ἐθέλοι τίς, εὔξε χωρὶς πυγμῆς 

ἄναχϑήσειεν ἁπλῶς. τοιοῦτον μὲν δὴ καὶ τὸ ταχὺ γυμγά- 
σιόν ἔστιν, ἐν οἷς εὕπομεν εἴδεσιν ἀφωρισμένον», “ἐπὶ δὲ τὸ 
σφοδρὸν ἰέναι καιρός. [87] ἔσει δ᾽, ὡς εἴρηταυ, τοῦτο σύν-: 
ϑέετον ἐξ εὐτόνου τε χαὶ ταχέος. ὅσα γὰρ εὔτονα τῶν 
γυμνασίων εἴρηται, τούτοις ἅπάσιν ὧς σφοδροῖς ἄν τις 
χρῷτο, κινήσεις ταχείας προστιϑείς, οὐχ ἡίδτα δὲ καὶ τὰ 
τοιαῦτα γυμγάσια σφοδρὰ, σκάψαι, παὶ δισκεῦσαι, παὶ ἐὐ- 
φῆσαι, καὶ πηδῆσαν συνεχῶς, ἄνευ τοῦ δέωγαπάύσασθαι 

νοὶ [0]15,ὉὩἩῳ.Δῳ γῈ] οὔπὶ 4118. Γοεῖ δπΐοπι οἱ εσγϑοιΐβ, (ἀπε 
ΟἸγοιγηαΟΙ58, ἃ ψϑ]οοίου χορ αὐἀϊαεαηίοπι Φχαίαν δι, 

ΘΙ θρδμι Ἔχογοϊία  οοτὰ Ῥόσγάρσοσθ. Ῥοίείξ εἰ [0118 ὀχασι θα, 

ογθοίπιβ, ἃς ὑπο ἰοσο σοῃ Ἔθη5, οοΙ θεν οχοσοουὶ, [ἀΡ18-- 

ἃς αὐἱάοπλ τοῖσο ἑαμπίτιπι τε] 65, 1πίδῦηη νοῦ 1π δηϊς-: 

τῖοτα σϑίουθβ οσαστιπι αἰσασηαας Ὑ]Ἱο πη. Οαΐῆ οἱ ῬῈΓ 

ΖΣΠΆΥ18. ΘΧΟΣΟΙ αἴ οΠ6 ΟΘΙΕΙῚ ἰαπίιπιαθηι ψαϊοιΐα τι αὶ, 

Ἰάχας οἰΐχα ὉΠ05 μαϊίοσοβ αΐαιιθ, ἢ ᾿ρδαποηξας φοϊ στα τ 

αὰς πιοΐα8 Εαττπὶ ἡηροπίθ ἐπσαχηραβ, ἤν μα5 1π Ῥυρπαπεῃ 

ἀποίαβθ, ἤν Ἂχρηοαΐαβ τηανΐ8Ίι Αο δἼιβπιοαιϊ ααϊαοιὰ δδ: 

Ἰοχῖβ οχοσοζίαίίο οἵ, ἐπ᾿ αυῦρτις αἰχὶ Γβθοῖθρα5 σοιπργομοι- 

ἴα. Βοφατπι δ[ξ, τιὸ αὦ νεμαπιθιέθηι νϑηϊαιησβ. Ἐὰ τόσο, 
ΠομΣ Ῥχγαθαϊοξαιη 7ατι οἷξ, ἐσ σοραα σεϊεγίαις σοιπροῆἕα 
ς«; αμαπᾶο, ατιὰ5 ΣΟ αἴ α5 αἰκιτηαδ, [5 Ὁππηδδ πὸ νομο-. 

τηοπέῖθιι5 οἱλ Πσοῖν ᾿Ἰπσξβ χηοᾶο σε] δἐδ πὶ δα]τοϊᾶδ. 

ΝοΣ ἰπ ροβγομηῖδ νὲσὸ νεμεισοπὲδβ Βαο: [απὶ, Τό όσο, 815- 

οὔτι Τηϊεζοσο, ἡπονόσι, (ἰῶτα, ζάςζας οοπδππδίο ὅπ ἀν 

ἀαμεν 8. ΤΟΣ,. ΥἹ. - 



τά ΡΑΔΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ.. 

ἘΔ. Ομιατε, ΨΊ. [87.] ἘΔ. Βαί. ΤΥ. (Θάτ. 543.) 
“ δὲ " Ἀι:.} 9 γῆ, ς - - ΄ λῶ: ΄ οὕτω δὲ καὶ. τὸ ὀκοντίζειν ὅτιοῦν τῶν. βαρέων βελῶν συνείς: : ᾿ 

ῥοντα τὴν ἐνέργειαν, ἢ βαρέσιν ὅπλοις ἐσκεπασμένον. ἔγερ: 
- 3 “ , - 

γχεῖν ὀξέως. ἀμέλει καὶ οὗ γυμναζόμενον διά τινος, τῶν 
΄ καῦγ “« 

τοιούτων. ἀναπαύονται κατὰ βραχύ: “χαΐί σον ἢ κατὰ τὸ 
συγεχές τε καὶ διαλεῖπον γυμνάσιον ἤδη πως γινωσπκέσϑω 
διαφορά. τὰ γὰρ εἰρημένα νῦν δὴ πάντα διαλείποντες μαλ- 

Εν , “ Π 
λον εἷς χορείαν ἄγουσι, «αὶ μάλισθ᾽ ὅσα πόνον τινές εἶσι παὶ 
ἔργα, μὴ μόνον γυμνάσια, καθάπερ. τὸ ἐρέσσειν τὸ παὶ 

[χ ΄ - 3, 

σκάπτειν. ὕσα δ᾽. ἀσθενέστερα τῶν γυμνασίων ἐστὶν, ἄνευ 
-“- ΄ -" .“ ΄ 

τοῦ .διαναπαύεσϑαι «γίνεται μᾶλλον, ὥσπερ δολίχός τε καὶ 
αἵ. δδοιπορίαι. 

ω 5 “ ᾽ὔ -“- 5» 3 .“ ΄ - " γρι 
“Κεφ. εὐ... Ταῦτ οὖν ἅπαντα γυμνασίων ἐστὶν. εἴδη» 

τάς τε νῦν εἰρημένας ἔχοντα διαφοράξ, καὶ πρὸς τοὐ(Ὡ42)τοις 
3 “ “ἢ -“ ἷ » 

ἔτι. τὸ τὰ μὲν ὀσφῦν μᾶλλον, ἢ. χεῖρας,» ἢ σπέλη διώπος 
{5 " Η ι ε, "ἢ ΕῚ ἢ βυν; ΄ ἢ τε δὰ 

γεῖν, τὰ δὲ τὴν ῥάχιν ὅλην, ἢ τὸν θώρακα μόνον; ἢ -τὸν 
᾿ Ψ᾽ ᾿ ν" 3, - 

πειεύμονα μόνον. βάδισις μέν. γε παὶ δρόμος ἴδια σκελῶν 
γυμνάσια, ἀκροχειρισμοὶ δὲ καὶ σχιομαχία ἴδια χειρῶν; 

[4 - 

ὀσφύος δὲ τὸ ἐπιπύπτειν τὲ καὶ. ἄνακύπτευν᾽ συνεχῶς; 

τευ ΠΠοπ6 Οροτο; ΠΠίοΥ στᾶνο «ποᾶν!5. ἔθ απ Δ ΟΗ]ΑΤΊ, 

φοπετιαί5. ΠῚ, πιάτα μαχῖπης 1600 8... αἷἦδ᾽ στανὶ αὐυλα-- 

ταχα ἐδοίπιπι ΟΟΙοΣ [ον ἀρίτατί.. ἘΠ᾿ φαΐ απο αὐϊάοην (9 

Ἰΐαηχ ΟΧοσοθηαΣ,, 1 ΘΥ Πηλ Γου 6. ῬΑ Π])η: [Ο]οτΐ “Αἴκιια 

μος Ἰοοο, ᾿πίον. ἤπια, ἀπουροϊαΐαπτατδ . ΘΚ ΟΣ ΟΠ οηΣ 

αἰγοσεπίίανῃ., ποΐοαβ 11οοῖ. Ὁπαβ οπῖπι πισο σϑεΠ ππτι5) 

τπλΐνοσῖας. Ῥαῦνα ἀποσχὰ οἰ πίουροβία. γραοσῖθ. ὉΠΙΣΡΑΥῚ. «(ΟἹ ΘητΣ 

δο. ρου πρμαην., απἀ6. ἸΔΡΟΓΘ5. ορογαῦτθ (πη, ἩΘα.Ώ ΓΘΧΟΥΞ 

οἶα, ὡἴ͵ Τοῖπο. εἴ τοπιραῖο, μας σ6γῸ γϑιΠιοῦοβ. Χο 

οἰἰαομοβ, ἔὰπε,) δα ἤπθ Ἰηΐζογροβία. ἀμϊοθίο : χηδοῖδ᾽. Ππ0}) 

ψοῖπίι απ ΘΌΣΤΟΤΘ δὲ :ἴου ἔδοοσο, 

τ ΟΡ. ΧΙ. δος Ἰρῖξισ, οὐνπία: ΘΧοτο [αἰ οπτη. σοποσα 

[απὸ, απᾶ6. οὗ τηοᾶο. ἀϊοία5. αἰ ουθητλα5 Παρομξ, δὲ Γιργὰ 

Βα5, απο 4116 ᾿τιτῖροβ τηαρί5,. αν Ῥχαομία ονάγανο; ΦΧΟχ 

οεπξ,, 411 ἔρίπαμι ἕοίαπι, δαξ. ῬΌΠΠΠοΠΘηι - ἕαυΐππι;. δὲ 

ἘΠογασθμν ἑαμπΐπιηι. , ΟἾΡΡΘ. δι Ρα]αΐῖο. σασΓαΐα πο: ΟΥΏση πε 

δ πχοχοϊαϊίομιςβ5 [ππιξ,., Δογο ἐσ Ί Γαΐ “6. Γοἱαηηδομῖπο, ῬγδΟΒΙΞ 

Οὐ 46 ἩΠΦΙΤΙΠ, ὈΥΟΡΥα, ΠΙΠΙΡΟΧΏτα, πέρην. ἀΠιάο. ἔς 



«ΦΟΙΓῸΣ .. 3 4 7 

ἘΔ. Ολατε, ΥἹ. [8γ.1. : ; Ἐᾶ. Βα, ΤΥ. (545. 
ι--αἴροντά, τι βάρος ἀπὸ τῆς γ79:" ἢ ἐν ταῖν χειροῖν βαστά- 

ἔ ον τὸ διαπαντός. ἔγιον μὲν καταϑέντες ἀλτῆρας ἔν τῷ 

πρόσϑεν διεστῶτας ἀλλήλων ὀργυιὰν, εἶτ᾽ ἐν, μέσῳ στάντες 
᾿αὐτῶν,. ἀναιροῦνται προχύπτογτες, τῇ μὲν δεξιῷ, χειρὶ τὸν 
«ἔν τοῖς. ἀριστεροῖς, τῇ δὲ, ἀριστερᾷ τὸν ἔν τοῖς δεξιοῖς, 
καὶ αὖϑις ἑχάτερον εἷς “τὴν οἰχείαν κατατίθϑενται χώραν, 

καὶ τοῦτο δρῶσιν ἐφεξῆς πολλώκις ἀτρεμέξοντες τῇ. βάσει. 
«τὰ δὲ πλάγια μέρη τῆς ῥάχεως, ή κίνησις ἥδε διζπογεῖ 
μᾶλλον, ὥσπερ ἡ προειρημένη τὰ “κατ εὐθύ, ϑώρακος δὲ 

τριαὺ πγεύμονος αὖ μέγισται. τῶν ἀγαπνοῶν οἰκεῖα γυβγάσια, 
καθάπερ καὶ αἵ μέγισταν φωναὶ, πρὸς τοῖς ᾿εἰρημέν, οἷς ἅπάν- 
τῶν τῶν φωνητιχῶν ὀργάτωνγ.. εἴρηται δ᾽ .ὁ κατάλογος αὖ- 
τῶν ἐν τοῖς : περὶ φωνῆς ὕτομνήμασι, ἐπεὶ δ΄ ἔνταῦϑα τοῦ 
“λόγου γεγόναμεν, οὐ χεῖρον, ὑπὲρ ἁπάντων διελϑεῖν “τοῦ 
“ζώου τῶν μορίων, ὅσα τε κινήσεις, τινὰς ἐναργεῖς ἔχει καὶ 
ὅσα βοαχείας τε καἱ ἀμαυρὰς,. καὶ τίνα μὲν ἐξ ἑαυτῶν πιτ' 

-ψεῦται, τίνα. δὲ ὑφ᾽ ἑτέρων" ἡ γὰρ τοιαύτη “διαίρεσις οὗ 
«σμικρὰν. εὐπορίαν, «ταρέξευ, τῷ, γυμναστῇ, πρὸς τὸ κιψεῖν 

ἀπο πᾶχο.»,.. 80; ΣΠΣΤ5 ὙΟνΌσΑΤΟ , ΕΣάσαο, ααξ Ῥοπάπ5- δἰλαποά 

α ἴαντα. το] ολίομι, ἀπὲ αὔτάτιο. τα πῖθα5 -[ὨΠ χθηΐοα. ὅϑθπξ 

εξ αυἱ,, ἀορο 5. δΐς [ς μα ο ΣῚΡ 18 7... πα 6 ̓νέο; γα! ο αι- 

:ἢαμα5.,,, Ῥοίίοα παρα τρῇ Παπίο5. ᾿ποΠπαπὲ ἴς, αἴχιια. αἵ- 

το Πππΐ, τΞἀεχίτα. φαϊάοφμι Θῃ,: ατὦ αα, ΒηΙναηχ Ἰαροῖ, Ππῖ- 

«ἢνὰ, «ταὶ δα. ἀοχέναπῃ,. ἕατῃ ΤΌΣ αἱ Π.4116,. 1} ἕπῃ 1ο- 

οὕ τ οίδυτμν» -αἴαπς. μου ᾿ἀοπίίάοαι -ἄθιπσου5 Γαοῖαπε 115- 

ἄσπι νοΠῖρ 115. ̓ ηΠῆΘηΐο5. ΠΟ, νΟΥῸ, πο 18 ΠΡΤΤΝ ὙΕῚ ὕρί- 

τδ6 ραγίαβ χλαρὶ5 οχκογοοῦ, που, ῬυΐοΣ 1}1ς τροίαβ, Ὑπονά- 

οἷβ σεῖο οἵ Ῥῃϊμιομῖθ πιαχίπιαθ, ΤΟ ΡΙ ΚΔ ΙΠΟΠ68. ῬΥΌΡ ΓΘ 

δχογοϊζαίζομοβ [ὰπ|. Μίαχιμηθ, νΘγῸ. ΥῸΧ ῬγάρίοΣ αι ἀϊοία 

σοοβ αθοαπθ ἸηΠυτιπχομΐᾳ. οὐληϊα Ῥοχιονοί 5. ἀθόσαμα, ὅπα- 

χογ ἕο πὶ 115. ἀπὰς 46. νοσο: -οὐϊάληγαδ, ,Μιαϊδοξοξς ὁ υο- 

“πΐατα, ατιΐοπι ἅτις  Ῥχονθοῖξ {πηγ}5.,.. ποῖ ΔΙ ΘΠ Πὶ ἄλΐ ἄς οπ:- 

θα 5. απῖπι}15 Ῥουρη5 ἐγαᾶοτο, εἴ απδ6 μοΐτβ εὐλάθηξοθ, 

δὲ πα οχίξιοβ. οὲ οδίσισος. ΟΡ πιθαῖς ἀπᾶθ ΤΌ 5. ἃ [6 

᾿παονραμπίαν,. Παρ ῆπ6, Ὁ 41115,., Οπῖρρα Θ᾿ βπλοα! ΑἸ οΣεξῖο 

ποῖ Ῥαγναπι, οοχησηο Ἰξαΐοπλ σγπημμδίδαο. αἴΐοτθξ «ἃ ομιηΐα 

Κῶ 



“48 ΤΑΜΗΣΟΥ͂ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 
ἘΔ. Ὁματε: ὙἹ. [87. 88. ἘΔ. Ῥ.8Γ, ΤΥ. (533) 
ἅπαντα τοῦ ξώου τὰ μόρια; ποτὲ μὲν ἐξ ἑαυτῶν τ8 καὶ 
κατὰ τὰς οἰκείας δυνάμεις, ἔδτιν ὅτε δ᾽ ὑφ ἑτέρων τὸ καὶ 
᾿δὲ ἑτέρων, αἵ γὰρ κατὰ προαίρεσιν ἐνέργξεάυ πᾶσαι μυῶν 
τε καὶ γεύρων καὶ τενόγτῶν ἴδιαι κιγήσεις εἰσίν" εἶ δὲ 

"κᾶν δφοδούτεραι γίγνοιντο, τὰ μὲν εἰρημένα μόρια πρῶτά 7 
7) μάλιστα, γυμνάξουσι, κατὰ δὲ τὸ συμβεβηκὸς καὶ τὰς 
'ἀρτηοίας. ὄστα δὲ “αὶ φλέβεξ καὶ σάρχες χαὶ συνδεσμόε 

καὶ τὰ ἄλλα σύμπαντῳω τοῦ ζώου. μύρια συγχιγουνταῦ τοῖς 
προειρημέτοις; αἵ δ᾽ ἄλλαι χινήσεις ἔν τοῖς τῶν ζώων σώ- 
μάσιν; σαν μὴ χατὰ πουγὴν προαίρεσιν, ἀλλ᾽ ἤτον φυσυκὰΐ 
πύγες,, ἢ “ἀτὰ τὰ τῆς ψυ)ῆς γίγγοντὰν πάϑη, διτταὶ μέν εἰσυ 
“χατὰ γένος" αὖ μὲν ἕτεραν καυδίας καὶ ἀρτηριῶν, αἷ δὲ 
ἕγεραι φλεβῶν τὸ καὶ ἥπατος ἐνέργειαι, [88] “πρῶτον μὲν 
τούτων καὶ μάλιστα, δεύτερον δὲ τῶν ἄλλων ἁπάντων μο- 
ρίων; ἐπειδὴ πάντα τέτταρσυ φυσικαῖς διοικεῖεαν δυνάμεσυν, 
ἥ μὲν “δὴ τῶν ἀρτηριῶν τϑ᾽ καὶ τῆς καρδίας κίνησις δὺπ 
ἔστιν τ ἐκλείπειν τὸ πάμήων, ἐπιτείνεεαι μέντον καὶ ἀνίε- 
τὰν κατὰ μέγεθος. καὶ σμικρότητα καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα 

ΜΙ Π] 115 ΠιΘιῦτα τπόνοθᾶα, 8188 ἃ [ὁ δὲ Ῥγοῦτία τἱν- 
ταῖϊό; 1148 Ὁ α]ῖο εἴ ῬῈΣ αἸϊειιαπι. Οπαροππαπα Ὁ μϊπν 

"νοι πΐαῖθ Γαἰοϊ ρίαν δοίϊοπθβ, δἂθ σπυπα] στιν. πογνο-- 

γαθαθ δὲ τοπάομπαπι ῬΤΟΡΥΙΔΘ. [αλΐ., Βδρᾶει ἴαμμθη, ἢ 

ἸηΔΊΟΥ8 ὙἹ εἰ οοἰεγιίαία απ, Ῥυμπτπι αὐτάοτα οὐ τα πκίπιθ 

᾿Αἰοίαβ. απ Ῥαγίθβ, ὃσ δοοι θη σοσῸ εἰϊαμι, ΔΥ̓ΈΘΥ]α5. Ἔχ - 

"οοπῖ; οὐπὶ Ῥγαραϊοί8 ΨΈΤῸ οἵΐα, ὕεῆδθ, οδῦ 65, 1Ισατηθη- 

ἴα εἴ οαοίοσαθ ΟἿ 68 Δη1)}18118. Ῥᾶγο5 ὑπὰ ΠΟΥ ΘΕ. 

ΘΙ αοστηι ψΟΥῸ γηοίπτιπι, απ 1 ἀΠΙΣ Δ Π πη ΘΟΥΡΟΥ ΤΡ ῖ5 

ὭΔΙΟΙ χ)7.ὺ ΟΕΙΟΌΠΟΤΙ6. ΠΟΙ ΠΟΥ ΠΤΙ1 ὙοΙτξαΐα {πο μ᾽ -- 

ἴωτ, [ε Ὑ6] παίαγαϊεβ [πὲ,͵, Ὑ6] ρυὸ Δ Π ἀΠ ΕΒ 88 

εἀπηίαν, ἀμρ] 065. Ἠΐ σόποσθ [ἀπὲ 4111 6ηϊπὶ ΟΣ 15 εἴ ας 

ΤευΙάσθ, 4111 νεπαχτηι δὲ δοϊποΣ 5. αἰ δοίποιιοδ [ἀ|, αἱ-- 

46 Βοιτάη αὐϊάοσαι Ῥυϊπιατι οἱ τπαχῖτπθ,  Γδουπᾷο ἸοΘῸ 

ΤΟΙ στα τ] ΟΠ} Ρατ θαι; απσπάδοσιτᾶοηα απαίποῦ πᾶ- 

ἐπγατρτ5. {που ΠΡτι8. οπῖποβ δα βόσπαμπίτυ. Αο αὐζθυίσσιητ 

αὐαιᾶσηα οοχαΐξατιθ τηοέτϑ. πη απαπι [αι Θ. Οχ Πῖπ0 1ΠπέοΎ ΠῊ1{ἴ-- 

πὶ, οαρξογατῃ πηαρηϊπαϊηθ, Ῥαχντίαίο, νψαοϊουπίαϊς, ἰαγαξ- 



.«ΖΟΓῸΣ 8. : χ 46 

ἘΔ. ΟΒατε. ΨΊ; [88.} ἘΔ, Βαξ, ΕΥ̓. (5) 
χαὶ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα παρὰ πολλὰς αἰτίας, ὥς 
συμπάσας μὲν ἐν τῇ περὶ τῶν ἔν τοῖς σφυγμοῖς, αἰτιῶν 

πραγματείᾳ. διῆχϑον, ἄρκεῖ δ᾽ ἐν τῷ παρόντι τὰ. χεφά- 
λαια μόνον. αὐτῶν εἰπεῖν τὰ πρῶτα. μία μὲν οὖν αἰτία 
τῆς μεταβολῆς τῶν σφυγμῶν ἔστιν αὔξησίς τὲ καὶ μείωσις 
τῆς ἐμφύτου θερμότητος, ἑτέρα δὲ ἡ “ατὰ τὴν ποσότητα 
τοῦ ψυχιχοῦ πνεύματος ἀλλοίωσις, τρίτη δὲ ἡ κατὰ τὴν 
τῆς δυνάμεωξ εὐρωστίαν. τε χαὶ ἀῤῥωστίαν, τετάρτη δὲ ἡ 
κατὰ τὰ τῶν ὀργάνων πάϑη. ἀλλὰ περὶ, μὲν" ταύτης. “οὐ 
τῦν διδάσκειν. καιρός" ἤδη γὰρ γοσεῖν. ἀνόγκη. τὸ ζῴου ἔξ 
τοῖς τοιούτοις πάϑέσιν" αἱ δὲ ἄλλαι πᾶσαι τῶν σφυχμῶν 

ἀλλοιώσεις αὶ ἐν τοῖς ὑγεαίιουσὲ γίζγονται. παρὰ, μὲν τὴν 
ἀὐὔξησίν τε καὶ μείωσιν τῆς ἐμφύτου ϑεομότητος ἢ τε παρὰ 
τὰς ὥρας καὶ τυοφὰς καὶ πόματα καὶ λουτρὰ καὶ τοίψειξ 
χαὶ ὕπνους παὶ ἐγρηγόρσεις, ἔτι τε. τὰ ψυχικὰ πόάϑη. καὶ 
τὰς κατὰ προαίρεσιν ἐνεργείας" ἡ δὲ παρὰ τὴν τοῦ, “ψυχε- 
χοῦ. πνεύματος ἀλλοίωσιν. ἐν ταῖς τῶν καϑ' ὅρμὴν κιγήσεων 
διαφοραῖς". ἡ δὸ παρὰ τὴν τῆς δυνάμεως εὐρωστίαν. ἐς, καὶ 

ταῖο; οἱ γεμοηγοπεία οἱ ἐπροο ΠΠ!Ι το σασῖε ἑπίουιαιίτ. δξ- 

419. χουν... Σ1άατιθ, πλα}18. οχ οαυῇβ, απ. ΟὨ]05. 1π 

ρει, αυθ94..}}6 ρα σαν. σάλι 8. ΘΟ [οσῚρ ἤππτιθ,, ΡΘΕ θα 1 

πιο Πααῆτα, ἑᾳηέμην οαρτία ἀρ! ρα Πς. [αἴ οὐ, ὕπα Ἰρίζιι 

Ὡλτ αγαἹ ρα 05. φασί ΕΠ πιαϊιχα} 8. σα]ον5. ἀποῖϊο, ἀΙη}1- 

πὰόσαρ, ΑΠογα: δαυΐα οἷν, ἀπᾶθ 6χ ἀπίληα}18. [ρΥνιίιι5 

τιίαία «παι τοἱο,. Προοξαΐαγ, - ογθα, πὰς οα΄ ἢυμηαίθ 

ἀπ νυ αἰοίτιο, νγεσΈ 15. Δοοῖριίασ, Οπὀαχία, ᾿ααὰς 6χ. Ἰηἤιυμος 

ἨΙΘΗΕΙ ἼρΠα5. χπαῖο: οἰϊδοία δοἤίμηαΐαν, ογαμι ἄς 10 ἀϊς-- 

Γογοσο ποὰ Εἴ τι) 5. 100]. ὅζαῃ ϑηΐηχ δοργοΐεξς ΔΉ] Π18} π|8-- 

οἵα εἴ 1π ο)ιριμοα! ΑΒ ΈσΕΡαΒ; ααΐπι το! !απα 6 Ομ πο 5 
ΡΠ 5. πυτιξαϊίοη 65. οἰϊαμι 1η. [18 Γροοΐεπέασ. Ὅπᾶρ ἀσιατ 

ΟΧ δποίο, αἀἰπϊηπξἔοσιιο. πιαΐαγα]} φΆ]οΥ 6 ππαΐαῖο ΟΥ̓. - δα 

ῬΧῸ ΔΠ1 ἐεπρόγο, πα πθαΐο; μοῖτι, Ῥάηθο, Ομ Θ᾽ 

ΓομμΙο εἰ νἱρη]τα, Σἰοθαπθ ἀμ] αὐ 5. εἴ ΔοομΙΡ5 

γοϊαίαῖο, Πιοορ 8. Σπο] α1Ὲ, Οὐμαθ γ ΓῸ οχ Δ} 1η1.}15 [ρ1- 

ὙἹζτι5. αἰοναῖοπς τ αἰοϊξαῦ, δα ὑγὺ μιοΐιι8 ψοϊ μη τῇ αΠ6- 

το με 5. νϑυϊαῖαν. Οὕαθ οχ Ὑ πη). Πνπιτέαΐα. ΣπΠγσζίαίςαπῈ 



το. ΤΑ ΖΑΝΟΥ. ὙΓΊΒΙΝΩΝ 

Βᾶ. Οματῖ. ὙΤ. [88,} Ἐκ: Βαῖ. τῇ. (ἦλ. 
ἀῤῥωστίαν ἔν: ταῖς εὐχρασίαις τὸ καὶ δυσκρασίαις αὐτοῦ τοῦ 

δώματορ, τῆς τε χαρδίας καὶ τῶν ἀρτηριῶν. αὖ δὲ τῶν 
φλεβῶν. ἐνέργειαι σὺν χαὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. ὀργάνοις, 
ὅσα πεοὶ τὴν τῆς τροφῆς οἰκονομίαν ὑπὸ τῆς φύσεως ἐγέ- 
γᾶτο, χατὰ τὰς ἐδωδάς τὲ καὶ πόσεις, ἀναδόσεις τε καὶ 

σεέιψεις χαὶ ϑρέψεις ἀλλοιοῦνταν" μέρος “δέ τι ταύταις ἐστὶν 
κᾷν ταῖς ἀρτηρίαις. ὅσαν δὲ τῶν κινήσεων οὔκ εἰσὺν ἐνέρ- 
7ειαι, τριττὴ τούτων ἡ διαφορά" τινὲς μὲν γάρ ἐξ ξαυτῶν 
τοῖς ζώοις ἐγγίνονται, τινὲς δὲ ἔξωθεν προσέρχονταν, τινὲς 
δὲ ὑπὸ φαρμάκων καταναγχάζονται.. ἐξ ἑαυτῶν μὲν, ἃς ἔμ: 
πρόσθεν εἶπον" ἔξωθεν δὲ χατὰ τοὺς πλοῦς, χαὶ τὰς 

ἱππασίας, “αὶ τὰς αἰωρήσεις, ὅσαι τὶ ἐς τῶν ὀχημάτων 
γίγνονταν, καὶ ὅσαι διὰ. σκπιμπόδων ξακρεμαμένων, ἢ 
λίκνων σξιομέγων, ἢ ἂν ταῖς τροφῶν ἀγκάλαις τοῖς βοέΞ 
φξσιγν. ἐκ δὲ τῶν ἔξωθεν κινήσεων εἴη ἂν καὶ ἢ ἄνάΞ 
τρίψις, εἴϑ᾽ οὕτως τις αὐτὴν ὀγομάζειν δμοίως τοῖς πῶ: 

λαιοῖς, εἴτε καὶ χωρὶς τῆς ἄνά προϑέσεως ὡσαύτως τοῖς 

ψεωτέροις βούλοιτο. διαῴέοει γὰρ οὐδὲν εἰς. τὰ παρόντα- 

ΟΥΤΩΣ, Ῥτὸ [ρΠαπίΐαθ. ἸΡΠῈ5. οογαϊα. δὲ ἀὐίθυϊαταπι ΒΟΠῸ 
ΟΟμ γατιονθ ἔρμα ρον ΐο οομ πρ1ϊ, ΡΟΣΤΟ ψοπδΡιι πὶ ὌΡρτιβ 

Ἐπ ὍΠΗΙ 4}118. 1 ΠΡ ΠΟΙ 5. πιπ νου β, αἀπαθοσπαῖιθ. παΐπγα 

δα ΑἸἸπ ὁ ΠΕ αἰ ρθη αι εκοορίξανιξ, Ῥσὸ οἷρὸ Ῥοίασας, 

ἴτπι σορο ὕγῸ ἀμ ΠΟ μ15. 1π οοσραθ. δὲ οομοοοίζου5. δὲ 

ΠΕ ΔἸ ΟΗ5. ταοημθ ναχίαΐαν. Ἠπ)π8 νϑῦο τηπίξϊομ5 

ἀὐξοσῖδθ αἀποσας ραγίϊοῖρεβ [αμπξ, ΟἿΣ νόῖο υποΐῃβ δοὲϊο- 

τίβϑ. ὭΘΩ [ἀὩϊ, “Ππονται ἰγΊρΙοΣ ἀϊνογῆἕαβ 1π|6ΠΠ|σἱϊαν. ΑἸΙ 

᾿γαγλ 16. ΔηἸπ δ 18 οχ [6 1ρῇῆβ ἱπΐπμξ; 4111 ἐχίἴδοιι5 

αὔνοπίιθε; ΔΠ05 πιοατοαιποηία Ῥχοχίξαπι, ΕΞ ος ἴθ φαϊάθπι 

ΔἸτα ἰ1Ρτιδ' ΣηΠχὲ 11, ἀπο5 ἀπΐβ χπθιοσαν!, ΕΧΙΣ οοι5 

ΨΈΙΟ ᾿δοσοππξ γ᾿ (ΕἸ πανσαπᾶο,. δααίαμαο, ἀπὲ σοίδμᾶο, 

ἤγο νοβίσα]ο, ἔνε Ἰδοίῃϊο. ρεπᾷρηξθ, ἔνθ οὔπῖ5᾽ ἀρ αιῖ5 

γγδοίαμξαν, ἄνα μϑν πεϊσιούμ Ὁ]Π85, τὲ 1πίλπεβθαβ: 6χ- 

ΕἸ δ οὔβ Ῥγδοθέογθα αἄνοηου τ, εἰ ἑγιοίίο δὲ, ἢνα αιυῖ5 

οαμῇ ἀξζα! γε ἀρρεϊίονο, αοιπασηϊοάπηιν δὲ ἀπέϊαυ, να 

Ῥχοίοναξ. ἤμπθ δἀαϊείουιε Ραξίξουοο ἄγὰ, «πειαδηιοάαμπι εἴ 

ὙΘΟΘΑΤΊΟΥΘΒ ; ΔΝ οὐ Ὑοΐεγε δα μγαθίδις - τη αϊαζαμ,; 



ΣΦΟΙΌΣ 8. δι 

Ἐά. ὉΒαᾶτε, ΥἹ. [88.1 ἘΔ. Βαῖ, τν (545. 
ἔνιαν μέντοι κινήσεις εἴσὶ, μεαταὶ, χαϑάπερ καὶ αὖ ἱππασίαι- 
οὔ γάρ, ὥσπερ ἐν 0) ὀχήμασι, χαὶ. ̓ ἀλιδεῶ ὃ ἐν οἷς καταπλί- 
γαντες ἀξρεμίζομεν, οὕτω «Ἂν τοῖς τῶν ἵππων ὀχήμασι συμ- 
πίπτεν σείεσϑαι μόνον ὑπὸ τοῦ φέροντος, ἐνεργοῦντα "μή- 
δὲν, ἄλλὰ τὴν ῥάχιν ὔρϑιον ἀπευϑύνειν χρὴ, καὶ τοῖς 
βηρῤοῖο ἀμφοτέροις ἀκριβῶς ἔχεσϑαι τῶν τιλευρῶν τοῦ ἵσπου; 
καὶ τετάδϑαι τὰ δχέλη;: καὶ προυράσϑαι τὰ πρύσϑεν" ἔν 
τούτῳ γὰρ καὶ ἤ ὄψις γυμνάζεται, καὶ ὃ τράχηλος πογεῖ, 
μάλιστα δ᾽ ἐν τῷ τοιούτῳ 7υμν ἀσίῳ" σείεται τὰ σπλάγχνα" 
“σείεταν μὴν οὐδὲν: ἧττον τὰ σπλάγχνα χαὶ τοῖς ἅλλο- 
μένους ᾿ ἐν μέντοι τᾶϊς ἐπὶ τῶν ὀχημάτων. αἴωρήσεσιν ἥτε 
τοῦ." ὥδτε, εἴ τίς ἐθέλοι τὰ “άτω φρεγῶν σπλάγχνα “ἴ- 
“ψῆσαν βεδιύτερον, ἐπί τε τοὺς εἰρημένους “ ἡκέτω πό- 

φοὺυς. καὶ 'πρὸς τούτοις ὅσα διὰ τῆς τῶν ἅἁμμάτων 
Περυϑέσεως τρίβουσι. - χρὴ δ᾽ ὕπισϑεν εἶναι τὸν τρίβοντα, 
πέριφέροντα τὼ χεῖρε ποτὲ μὲν ἐπ᾽ ἀριστερὰ, ποτὲ 
δ΄, ἐπὸ δεξιὰ, συνεπικλιγόμεγωα πρὸς “ταῦτα καὶ τριβό- 

μενα. συγκιγοῦσι μέν πως τὰ κάτω τῶν φρενῶν σπλάγχνα 

ΝΠ ΠΏΠ ἕαηλοῖι χηοίτι5. χρϊχτϊ ΡΙαλθ Γαπὲν ὙΟΙ οαμϊεδεῖο. 

Νοὰ ὀμάσι, αὐ 1 νομτοι]118, Ῥγδοβοσί πῃ 1. τ θ 15. Πγαΐιβ 

αἰοῖσαθ, ἴα οέαπι οι δάτιο ΤΠ 685, ἀοοϊα ες πὲ ἃ β6- 

Πλντο ἴαμέταλι. ἀριουρ,, ἐρΘ. 11} ὅσα5: απ Πρίπατα εὐες 

ἐίαμι [πῆίπογο, ἰΐμα πέσίϑαιιο Τρ οΥ θτίῖβ. ΘΘΠΙ ΟΟΠ 15 ἄν 

ρου ᾿ΆΘΤΕΣΟ , Θἔτοχιχα, οχίοπάογο οροχέθξ, οἰϊαπι ἀπίς ῥχο- 

ἤρίοονς.. [πὰ «πιο! πῸΠ πποᾶο. Ὑ|5. οχογοθἕην, Γέα οἔΐαπι 

ΘΟΙΠαμὰ ΙΆΡοχαὶ, φταθοίριιο ἴαπιοι Ὑἱοοσα μὸσ σοθοσο αρῖ- 

ἰαγλΐιιχ: τ ΡΟοσσο δα ΓΗ Ρτι5 ἀποάπθ ἀῤαπθ᾽ ἀϊσιου αξυλς 

νοχτια 115; 41 ὙΦ σΌ 10. Ῥοαηέμν, ποῖ ἀοαῖθ. Οπαᾶχο. κα 

αἰ5. νἱΐδεγα,,. πὰ. πὶ. Γορίο. ἔπ, πον σα. ὙἸΟ] μ 1π|5 νο- 

1ε,, δὲ ργδθάϊοίοβ Ἰαβογεβ αἀςεαξ, οἱ ρχαοίουρα αα ἡγιοίιο- 

1617. 4πᾶ6 γοχ᾽ οἰγομπη)δοίαγῃ ζα[οϊαια. Δα] ΠΡ ἐαΣ,. ἀσοδΞ 

ἀδε. ϑεοίπαίον αὐπΐοπι ορονίοι 18... (πὰ ὕτίσαξ, ἃ ἴογρο; «τ 

ταᾶο 1 ἀσχίγαμι, χηοάο Σὰ ἢ Π χη}: τη 5 1 α]ϊοΙαὶ, ἢτ 

Ὠ}Ὰ} ἸΠΟΗ παλίο 11. μὰ5 Σρίαβ μαγέες Σρίο, {τπ|1 ἔρισαξισ, Θὰ 

"6 σοπομίϊαμξ Ομ 11 δα, ας ἰδ ἴορίο νηΐσεσα [ἀπε 



χϑ2 Σ ΤΠ ΖΗΝΟΎ ὙΣΙΒΙΝΜΩΝ 

Ἐὰ. Ομάτε, ΨῈ. [80.} ἘΔ. Βάξτγ᾿ (ΔΆ. 
[89] καὶ αἴ μέγισται τῶν ἀγαπγοῶν τε καὶ φωνῶν, ὥσπερ 
78. καὶ. αὖ ἐκφυσήσεις αἵ τὲ χαταμόνας γιγνόμεναι “αὐ αἵ 
μετὰ “αταλήιψεως ἐν αὐλήσεσέ τε χαὶ φωναῖς, χαὶ αὐτὴ δ᾽ 
ἥ "μετάληψις. τοῦ. πνεύματος γυμνάσιόν ἔστιν οὐχ. ἧττον 
τῶν κατ ἐπιγάστριον. ἢ τῶν γχατὰ ϑώραχα μυῶν. ἀλλὰ 
περὶ, μὲν ταύτης αὖϑις εἰρήσεται᾽ πρὸς γὰρ ταῖς εἰρημέ- 
γαις" ἄρτι καὶ ἄλλην οὗ σμικρὰν χρείαν ἔχεν, ἧς ἕνεκεν ἐπὸ 
τελευτῇ τῶν γυμναπαίων αὐτὴν παραλαμβάνομεν. ἐπὶ "δὲ τὸ 
προπξίμενον. ἐπαγίτέον, ὡς πολλαὶ τῶν ἐγγυνομέγων. πυνή-- 
σέων. τοῖς τοῦ ζώου μορίοις οὔτ᾽ ἐνέργειαι τῶν μορίων αὖ- 
τῶν εἰσιν, . οὔτ᾽ ἐνεργείαις ἀκολουϑοῦσιν, ἀλλ᾽ ὕφ᾽. ἑτέρων 
πε. καὶ δὲ ἑτέρων ἀποτελοῦνται, ὡς ἐπὶ τῶν. ὀχουμέτων 
ζίνονταν, καὶ πλεόγτων, καὶ τριβομένων, καὶ καϑαιρομένων 
ὑπὸ. φαρμάκων ἐμετηῤίων τε παὺ ὑπηλάτων. ἄλλ ἡ τοι- 
αὕτη. κίνησις οὐχ ἔστ᾽ τῆς ὑγιξινῆς στραγματείας,᾿ αἵ δ᾽ 

«ἄλλαν πᾶσαι, καὶ μόλιστα ἥ διὰ τρίψεως ἀναγκαιοτάτη 

γωώσκεσθαν τοῖρ. ὑχιειγοῖς. τῆς γὰρ τούτων τέχνης. ἐστὶν 

δὲ πηαχῖτηδθ ἴππιὶ σορ νομθ8, ἴππὶ γΟΟ65; ῬαΤῚ πηοᾶο 6χ- 

{μΠαΐοημοδ., εξ αῃαθ μὸσ [Ὁ ἤππέ, οὲ «πιᾶθ σππν ΘΟΒΙ Ιΐο 

ΘΟ οοααθ ρίστα. τπμι ἐπ Ὀθιαγτσα ἴΌπο,, ἴππὶ γοσδ 

ΔΘ Ροηἕων, 164πὶ 7ρία ἔρίχτι5. Ομ ΒΙ 1ο. Θκοροϊξαϊίο ἀπ66-- 

ἀαχη Σπα ο]οΣ αν οἴ, ποσὶ τὐππ|5 σοσίβ Θοσαπι, (ΠΣ ἦπ Ὁ- 

ἀοιιΐπα, «παᾶμ 4Ὁ1 ὅι Τπογᾶσθ, ἔαπί, ψόσαμι ἄς μδο ρμοῇ 

ἀροΐυς, Ὁΐροίθ αὐδ [Ὀργα 18; ᾳπαθ τροᾶο σϑίμ]ητιβ, 

οοτημπιοῦα οἴἴατν δἰϊταπ πΐαπι ποῖ ἰονοπὶ ῥσαοῖϊαξ, ομ])μ8 

ῃπηΐγαση, οαπία δὰ ὥποτα οχκοχζοϊξαϊϊοποηι φαμὶ ΔΒ 6 πηι5. 

Μογατα δα ργοροπέαην τοάθιπάπηι, γομρ6 4ποα ποῖ ρᾶποῖϊ 

ὉχΣ δὴθ πηοίθιιβ.ν αἱ ραΥ ΡΒ. απϊπιαϊϊαχπ δοοοᾶμπί, πὸ 

Ῥαγέζαπι ἐρίαττιπι ἀοξίομοβ [απξ, μδσ Θαγταπι δοξίομο5 ἴο- 

φᾳαυϊμξα, ἔφα ἃ» [118 οὗ μὸν δα μευ οϊαπίμν: ψο]αε, 1. 

815, «ὩΣ ψϑμανίαν, πανίραπξ, ἔν οδιΐαν, δ ραγραμίαχ ΡῸΓ 

Ἰπραϊοαπτθπία, (πὶ σομζογία, ἔτσι αἰ ναι ἀποοπεία, ἴξ. Ὑ6- 

γὰπν Θ᾽ αι! τηοέτι8. ἢπ7 8. ἀθ μοπάα. [απ αΐθ δγί 15. ΠῸΝ 

εἶς - ἈΦ σπιποβ, οἱ ροϊηπηαμα Δ, αἱ ΟΧ ΤΡ] ΟΠ 16 

δε, ππρτί μηδ ποθ} σοορπτίι. Ἠπ)ὰ58. ὉΥΕ5 Ῥγαθῆαὶ 



ΜΌΓΟΣ 8: ,52 
Ἑὰᾶ. Οματε, ΜΙ. [89.] ἶ Ἑᾶ. Βεῖ. ΤΥ. (αήκ, 333.) 

ἁπασῶν τῶν κινήσεων ἐπίστασϑαι τὰς δυνάμεις, ὥσπερ, οἷ- 
μάν; τῶν τεχγικῶν αὐτῶν ἁπάσας τὸς κατὰ μέρος" ἐκεῖνον 

μὲν γὰρ τῆς κατὰ τὴν ὕλην ποικιλίας, ὃ γυμγαστής δὲ τῆς 
δυγάμεως αὐτῶν ἔχεν τὴν γγῶσιν, εἶ γοῦν τίς με κελεύ- 
σειεν ὅπλομαχικὰς πιγήσεις ἢ ἕτερον διδάσκειν, ἤ αὐτὸν 
εὐρύϑμως χινεῖσθϑαι, οὖ« ἄν δυναίμην χαλῶς ἔνεργῆσαι 
μίαν (245) ἐξ αὐτῶν τὴν ἐπιτυχοῦσαν" εἰ μέντοι παῤείην 
τινὶ τῶν ὅπλομαχυκῶν. ἐνεργοῦντι, καὶ τίνα δύναμιν ἑκάστη 
τῶν ἐνεργειῶν ἔχεν, καὶ τί μάλιστα μόριον ἐκπονεῖ, πάντων 
ἄν ἐκείνων ἀκριβέστερον εἰδείην. μᾶλλον δ᾽, εἰ χρὴ τἀληϑὲς 
εἰπεῖν, ὃ μὲν ὅπλομαχικὸς οὐδὲν ἄγ. εἴποι τῆς δύγάμεως 
αὐτῶν, ὅ δὲ τὴν περὶ τὰ γυμνάσια τέχνην. ἐπιστάμενος 
ἀχριβῶς ἅπάσας διαγνώσεται; πρὸς ὡρισμέγους σκοποὺς 
ἀναφέρων. ἢ γὰρ βίαιοί τινές εἶσι, καὶ βαρεῖαι, καὶ εὔτο- 
10, ἢ κοῦφαν, καὶ ταχεῖαι, καὶ σύντογον, ἢ “βίαϊοί τῇ 
ἅμα καὶ ὀξεῖαι. ταῦτα οὖν γνωρίσεις ῥᾳδίως ἐν αὐτῷ 
τῷ ϑεάσασϑαι γινόμενα 2 καὶ πρὸς τούτοις ἔτ᾽, τίγες 
μὲν ἐγέργειαι σκέλη μᾶλλον, ΨῬ χεῖρας, ἢ ϑώρακα, 

[απξ: φαῖρρθ δᾶ ἀπο ἤρθοίαξ οπηπῖτιτῃ σποΐαμ) Ὑἶσο9. πο- 

ν 116, βου, τϑοῦ, δᾶ. ορῖβοοβ 1005. ἔρθοίδε Πρ} 05 'ρατν 

{ἰσυ]αγο8. τιοίαβ πο 6, ΗΙ πιδμγατιθ γαγϊθίαΐθα, πα 1ῃ 

αἰρφίεγία ον, πόγαμξ, ΡΥΒμα 65. νἱν ἐμ 18. Ππστ]οσααι [οἱ θα 

(απ μαροῖ. Ἐξοηΐτα, ἢ 4118 χη6 7 )}θ6δέ, νη ππὶ χηραϊν 

ἐλι]ολἿ5. χποΐτιβ ν 6] δ] ππὶ ἀοοθαπι, ν6] 2ρ[6 σοποπιηθ ῬοΣ- 

ρα) ἴαγιο ππιτι τη απο ΠΡ 0. δου απ Οὔ 6. σοπηποάθ τὸν 

ἀπεαμ. δῦ ἢ ουϊ τὴθ ΠΟΡ]οσηδοβι θοχμα, ἀπαπι ἀσξ, αας 

πῖρ6α5, πο πιοᾶο, ἡτιδηὶ Ὑτ ΟΡ θαῖ “ἀοοπατη ἀπ ΠΡΟΣ, 

ἴξᾷ εἰΐαπλ ἀπαπι παχίπιθ ραυίδδι. ὀχθγοῖίεῖ , οὔπῖθτιβ 11118 

οεγεϊα5 ποχῖ. μη ναὸ (ἢ νόσια ἱπροηὰς ἤαίεΥ οροχι 

ἐς Βπορ]οπιδοιίοιιβ απ] 8. δαγαπὶ σ]μπὶ γσοαᾶαξ, ΟἿΣ ὀχο- 

οἰϊαοπαπι ατίθηι ῬΣΌΡο οα]]οΐ, 5. Θἤμ68 πονοσῖξ, ἤρα 

ἃ οοχίοβ τείοσοιϑ ἥπθβ. Ναγηάπα δὲ νἹο]οπΐαθ αμαράκῃπ 

ἔαπε ρχανείάιθ ἂὸ χορυῆδο, πὲ 1δνθθ, σϑίοσεβ αἕ σοπ- 
οἰϊαίαθ., δπξ ραυϊίον υ]Ἱοϊομίαο δὲ οεῖοσοβ. Ηδβ ρίξαν σθ1- 

ἴοσ ἄπτη αὶ σομίρίοιξ, Παἰῖπι ν1ὰ5 ζαοῖϊα αἸρποίοϊε, ἀϊαας 
Βοὺ διηρητιθ, 4αδομαπ, Ογμχᾶ, ὈΣΔΟ]}14, ψ61 ἐβοσγασοῖη 



, 

χϑδᾶά ΤΩ ΖΗΝΟΥ ὙΠΙΣΙΝΩΝ 

ἘΔ. Ολιατε, ψι. [80.1-. τ ἘΔ. Βαΐ ΤΥ. (α43.) 
τίνες δ᾽ ὀσφῦν; ἢ χεφαλὴν;» ἢ ῥάχιν, ἢ γαστέρα, τίνες 
δ᾽ ὁτιοῦν ἄλλο μέρος. ὑπὲρ τἄλλα διαπονοῦσιν. ὃ. μὲν 
γὰρ ὁπλομαχικὸς εὐρύϑαως μὲν ἐνεργήσει κινήσεις τας- 
χείας, εἰ οὕτως ἔτσυχεν, εὐτόνους τε ἅμα καὶ βαρείας, 
οὗ μὴν ὅτι, γε πυχγοῦσιν παὶ ἰσχναίνουσιν αἷ τοιαῦται πι- 

γήσεις. οἶδεν, ὥσπερ. οὐδ᾽ ὅτι σαρχκοῦσί τὲ καὶ ἀραιοῦσιν 
αἵ βραδύτεραι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν. τρόπον ἐνεργήσει μέν 
ποτξ κιψήσξις εὐτόνους τε ἅμα καὶ ἀράϑεῖκε. καὶ βαρείας; 

οὔ μὴν ὅτε γε δώμην. αὗται παὶ βάρος σώματος κατα- 
σχευάζουσιν οἶδεν. οὕτω δὲ καὶ ὅ ἡνίοχος ἐνεργήσευ μὲν 
ἁπάσας τὰς χατὰ μέρος ἐγεργείας εὐρυϑμότατά τε ἅμα 
καὶ, τῇ χρείῳ συμφορώτατα, ποῖαι δ᾽ αὐτῶν ἤτον λεπτύ- 
ψουσιν»γ ἢ, σαρκοῦσιν,, ἢ ῥώμην. ἢ συντογίαν͵ ἀποτελοῦσιν, 
ἢ. μαλακὸν, ἢ σαληρὸν, ἢ. πυκνὸν, ἤ ἀραιὸν ἐργάζονταν 
τὸ σῶμα, παντάπασιν, ἄγγοεῖ, κατὰ δὲ τὰν αὑτὸν τρόπον 
ὃ ̓ σφαιριστικὸρ ἅπάσας μὲν ἐπίσταται τὰς τῆς σφαίρας βο- 
λάς τε καὶ λήψεις, οὐ μὴν ἥντιγά γε. διάϑεσιν ἑκάστη 
τῷ. σώματι περιποιεῖ. οὕτω καὶ ὅ παιδοτρίβης ἁπασῶν 

μὲν τῶν χατὰ παλαίστραν ἐνεργειῶν ἐπιστήμων ἐστὶν, ὃ τὸ 

ΔρΙ͂Ο Ἄοχογοθαῖ, απαε Ἰπμηρο5, σαρτξ, [ρίμδιη, γψοὶ, νὸπς 

Ἰρθπα;. 46. ἀοηλττι. αἸΐατα, ατιθπν 15 ραγίθ μι. Θστορῖθ ῬΥδοῖοῦ 

οαθίοσα ἴδλσοί. Ἡοριομδοῃίοιι πῖπι αρίθ παμπογοίδαις 

χαορῖπι8 Ῥογασθί οο]ογαβ ἰου αδ, τορυοβ. ἀο στανοβ; σδδξ 

ἕδσαπι, φαοα ἀοπίομς! ἀξ οαπασίοπε Θ᾽ αϑηλοαϊ πποΐη5, ρα- 

ΤΠ ΠΟΜΟΥΙΐ;, ῬΑΥῚ, τηρᾶο πος ατιοά, ἰσασπθαι ἀπσοπΐ οἱ 

ταγοίαοϊαμπξ πιοΐμπδ ἰαγ!. Φ964}ὶ 1άφτ σοραῆς Πηγι] ἕ ἴαν.- 

ἂς οἵ σταν]ῖθν τηουθοείπυ: τπ|60 ἴσθι, «ποᾶ {{ΠἸπομηοαϊ 

χὰ ΟΡ τι5: ΘΟΣΒΟΙΣῚ ΤΌΡΕΣ, φΕ, σταντ ἴοι, ἀοητῖν!,. 1η 6111 61: 

ΑΠΓΣΙΡΟΠΩ͂Ι ἀσποηπθ, ῬΕΥΙ 5. ΟΠΊΠ65. τποΐπβ ρα ΠΟΏ]αΥ 65. 1πι-- 

ταθχοΐς;. δρίοααθ. ἔς δας παΐαμχ σομπηποα!Πιηνο εἰποῖεῖ ; [εα 

αὶ Βοχτπλ, ΘΟΥΡῚΒ, ΘΙ οἰ ΘΩΣ,. ἅτις σᾶγη6 Ἰρ]οθδπΐ, τορι’ 

ἵξαπι., Ἀορθίπμι;, Π.0116.,.. ἀαχσαπι, ἀρυίηπ, τάγμανο εἰ 

οἴαπξ,. ΟμΙῖπο, Ἰδηοχαῖ; ἰξὰ φὲ βαυῖξιι5 Ῥ1]α Το μαϊ οὐλΞ 

π9ΠῈ ΡΗδ6 7αρίππι, οχοορίαπμαιθ. 64116ξ;.  σηϊηΐηχθ., ἴδ 116}}»; 

ἀαοη, ΘΟΥΡΟΧῚ αἰδοίσχῃ. ΒῚ Ῥγοογθοπέ, ον... Βαράοιθα 

ἀποααθ ,,., φαϊοφατᾷ -1ιι. ῬΕ]αοΙσα. πποξασμλ σουϊταν, ροχηονῖῖ; 



Ο ΟΙΤΌΣ 8: ς 1585 

ἘΔ. Ομᾶτε, ΨΙ. [89. 90. Ξ ἙἘᾷ. Βα. ΥΥ. (.45.) 
δὲ ἑκάστη πέφυκε δοᾷν, ἀγϑοεῖ. χαὶ συλλήβδην εἰπεῖν 
ἅπαντες ἄνθρωποι. τεχνῖταξ τε καὶ ἄξεχγοι, διὰ τῶν σωμά- 
τῶν ἐνεργοῦντες; ἀγνοοῦσι, τῶν ἐνεργειῶν τὸς δυνάμεις, ὄρ- 

χησταὶ, ναυτίλοι; τέ:τόνες, ἁλιεῖς, γεωργοὶ; γαλχεῖς, οἶζχοΞ 

δόμοι, σκυτοτόμοι, πάντες ἁπλῶς οἵ τὸ πράτέεογτες. [90] ἀλ7. 
ὅ γυμναστιπὸς; ἀφ᾽ ὧν εἶπον ὀλίγον ἔμπροσθεν δρομώμενος; 
εἰ χαὺ νῦν πρῶτον εἴη ϑεώμενος ἡντιναοῦν ἐνέργειαν, οὐξ 
ἀγνοήσεν τὴν δύναμιν αὐτῆς. οἷον αὐτίκα τῶν ὀρχηστῶν ἀΐ 
σύντονον πεγήσεις, “ἔν αἷς ἄλλονταν μέγιδτα; καὶ περιδὺ- 

γοῦγταν στρεφόμενοι τάχιστα; καὶ ὀπλάσαντες ξεν στονάρεε 
καὶ προσσύρουσι, καὶ διάσχίζουσιν ἐπὶ πλεῖστὸν τὰ σπέλη, 
καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἂν αἷς ὀξύτατα πιγοῦνταν, λεπτὸν χαὶ᾿ 

μυῶδες. καὶ σχληρὸν καὶ πυκνὸν ξτὸ τὸ, σύντονον ἀποτε-: 
λοῦσν τὸ σῶμα. “ατὰ δὲ τὰς ἐμλύτους τε “αὶ βραδείας:, 

καὶ “'μὰλακὰς, πινήσεις οὔ μόνον οὔ ἂν γένοιτο τὸ σῶμα 
τοιοῦτον, οἷον εἴρηταῦ νῦν, ἀλλ᾽ εἰ. χαὶ φύσεν, μυῶδές 

τϑ᾿ καὶ σύντονον ὑπάρχει, τὴν ἐναντίαν ἀμείψει διάϑεσυν. 
ὕπερ οὖν ὀλίγον ἔμπροσθεν. ἔλεγον», ὡς ὃ, παιδοτρίβης 

«υἱ4 χυίθηθιο πἱοΐπβ οἴϊοοις «αθαξ, ἑόποταῖ, Εξ (πξ [δπιοῖ 
ἀἰδδγ}) ὁ) η68 Πομλλτοβ αΥὐἐσο8. Ἰαχίά Ἱἱποτίεβδαμθ, ᾳιο5 

ΘΟΥΡΟΥΘ πιοΐῃβ οχόγοθηΐ, ϑοχίση ἸΡποχοιξ ΨΙΓΟ5, [αἸ αΐοχ 68, 

πιαμπίαθ, ΖΆΡΥΪ, ῬΙΓοαΐογ 658; ἀστΊοΟ ΑΘ, ΡΥ Του γάσ, ἀφαϊποα- 

ἴοτο5.,, [αἴοχρ5,. ὁμηθ5. ἀεπίααθ, 4 αυταγ15 πιο ππέαχ. ΑἜ 

αΥΤαμ Δ 68 ΟΣ 115... υσδ᾽ απίθ σοι, ῬΥΙΠΟΙΡΙ18. ου)δν 15 

ἀοίϊομῖδ, οἰϊαῃ 675, ἀἅπᾶηλ πππὸ ᾿σμππι πο δηΐθ ΘΟ τ 

Γρεχῖξ; να ἕθπορίε, Ψομ Παδην []Ἱξαπ στα. νορο" πο-- 

ἐπ᾽; ἀπ᾿ 4π1Ρ 8. αἰπϊγαοὴ ἀπαπιπηοχίπιο [απππξ, ἀο σο]οχ 

χἰπὶο ᾿οἰσουπιασί νογίππΐαγ; τοῦ ΘΘΠῈ ΟΡΥι5. Ροπέο πος 

οιηϊοαπῖ,, οἱ οὐαχα  ἰππ αὐἰσα μτιξ, ἔπη ππαχίπίο ἀϊνασι- 

εαμπξ,. οἱ [ιπηηγαΐηι» Δπ 4] Ρ 5 οὐἰδῆταθ ἡπον μία, βγα- 

εἶἴδ; ππα!οι]οίαμι, ἀπσθμα,, σοπιραῤίπμι, ῥγαρίοσοα νοβοίμην. 

ἐοΥΡιβ5 χοάδαπές δὲ πο ΠΙ, οἰαγϊ εἴ Ἰαπσοϊαι χποΐα8. πο 

[Ὁ ασα πιο Οἠ 5 μι οἱ ΘΟΥΡ 5.,. ἅπ816 πτπιο ἀχιηταβ,  Ταοιπηῖ, 

(64 σοπίχα, ἢ παξογα- χα] οἴ οὲ νορσοίτπιην, πε, ἄϊνον- 

απ ᾿οσηλῖπο αἰὐδοϊοηθα ἡπἀμπμοπμξ,. - Ὁ πο ἀριίαῦ ὍΡά0}]0. 



1:5 ὁ. ΤΑΠΝΟΥ ὙΓΙΕΝΩΝ 

ἘΔ. Ογιατε, ΨΊ. [66.1. Ξ τ ΒΔ. Βαῖ, ΤΥ. (ὁ45.) 
ὑπηρέτης ἐστὶ τοῦ γυμτναστοῦ τοιοῦτος, οἷός περ. ὅ μάγει: 

θος ἰατροῦ, τοῦτο καὶ νῦν ἐπιδέδεικται. σκευάξει γὰρ ὃ 
μάγειρος ἢ τεῦτλον ἢ φακῆν ἢ πτισάνην ἄλλοτε ἀλ- 
λοίως,. οὔτε τὸ σπευαζόμενον ὅποϊόν τε τὴν δύναμίν ἔστιν 
ἐπιστάμενος, οὔϑ'᾽ ἥτις τῶν σκευασιῶν βελτίστη᾽ ὅ δ᾽ 
ἰατρὸς οὐδὲν μὲν τούτων ὁμοίως τῷ μαγείρῳ παρασκευάσαι 
δυνατός ἐστιν, παντὸς δὲ τοῦ παρασκευασϑέντος ἐπίσταταν 

τὴν δύναμιν. 
Κεφ. ιβ΄. Ὁ τοίνυν γυμναστὴς τοῦ προκειμένου ἐν τῷ 

λόγῳ μειρακίου, τοῦ τὴν ἀρίστην ἔχοντος κατασκευὴν; ἐπί: 
στᾶταν μὲν ἁπάντων γυμνασίων τὰς δυνάμεις, ἐκλέγεται δὲ 
παϑ' ἕκαστον εἶδος τὰ σύμμετρά τς καὶ μέσα τῶν ἀμετρίῶν 
ἑκατέρων. οὔτε γὰρ ὄξέος οὔτε βραδέος ἦ ἀρίστη. κατα- 
σκευὴ τοῦ σώματος, ἀλλὰ τοῦ μέσου τε σαὶ συμμέτρου δεῖ- 

ται γυμνασίου" κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λύγον οὔτε βιαίου καὶ 
σφοδροῦ, οὔτ᾽ ἔἐχλύτου χαὶ ἀμυδροῦ, ἀλλὰ κἀντεῦθεν τὰ 
σύμμετρον ἄριστον. οὐ γὰρ ὑπαλλάττειν προσήκευ τὴν ἀρί- 
στὴν κατασκευὴν τοῦ σώματος, ἀλλὰ φυλάττειν. εἴξ᾽ οὖν ἐν 

δπῖς αϊκίπιθβ, ραρδοξγίθαιν 1ΐα 66 συπιπαῆαθ τ σι απι, 
ἀξ τηρατοὶ ὀσααπθμι, Σὰ υπἴμιο ᾳφαοαιίς οἤοπίμσιη ες. Οἷρ- 
6 ὁοηιαδ μεΐαμπι, ᾿Ἰθηΐοτα, αἀπξ Ρ ΕΠ [αὐλαιι 188 δ} 1α. Σαιὸν 

ὯΘ Ῥέδοραταῦ; πθὸ ἴαγηθι, απο Ῥγδθρανανιξ, «(αμι νΊΩν 

οὈίἀπδαΐ, τα το Πρὶξ, ατὖ φιασπαμ Ῥυδοράγαῃαι Σαῖο. σομίθη- 

ἀὰ πὶ ορἔιπα. Αξ χῃράϊοιιβ 1811 Βοχιην,1α, τξ οοαυτι5,; 

Ῥαγατα οἱξ ροΐβ; σνοχιηὶ ααϊοαυϊά ρΡχαοραγαίαπι ᾿ξ, 6719 

νῖτοβ ῬσΌΡ 6. οα116ὲ, 

αν. ΧΗ. Ἐτρο βυαιμπαῖα8 ξδδροβα ΠΟ 18. δἄο]οίοοπ-π 

ἴδ), αΠ4ὰ6 «(Σ ορεϊπητιπι ΘΟΣΡΟΣῚ5. ἐπαΐξαι) 6Ὁ [Ὀσ αἴα5., Ομ 

Ἠϊαία αὐϊάθηι Ἔχεγοι δ Ποστχ ψρ685 σον; αθρὶς νοτὸ 

ΟΧ Οπιΐ ρσοηοχο, αποῦ τιοδεγαία τ πιραϊσηαας ἀπίεν 

αἰσυχηηῖο, δχοοίαια. ες Ναπλ ποᾷας Ἐς ουῖθ ἑαγάδονθ 

ὀχουολίαο 8. ραν. ἤαίπιδ ἐρεῖ, δα. Ῥ]δηδ τιραϊοοῦῖδ 

ἂς πιρᾶϊαο, πο γτ π νἹοϊθηΐαα οἱ ὙΘΒμοιη ΘΗ 5, π60 7Ὸ- 

χοὐλ6. δὲ Ἰαηρυϊᾶαο, ζῶο π᾿ Βὶβ ᾳποᾷαβ πιράϊοονο ορίϊ- 

τὰ 6; χαρᾶο τοὶ αἰΐονανον [δα Ῥίαπϑ ἴοσνασο ορίὶῖ- 

ἑϑυ σοτροχὶβ Παϊαα οομνομϊς. ϑῖνθ ἱρίξπν αὐταβ. ο}ι5- 



ΧΟΡΟΣ 8. : 87 

ἘΠ. ὉΒατι. ΨῈ [96.] ς Ἐᾶ: ΤΑΙ, ἄν. (5452 
δ - 

ὅπλοις ἐϑέλον γυμνάζεσϑαν τὸ τοιοῦτον μειράκιον, ὃ γυ- 
τ -ἤ - ! -“ - 

“μναστῆής αὐτοῦ τὸν ἐμπειρότατον τῆς ὕλης τῶν ὅπλομάχικῶγ 
“ἐνεργειῶν παραλαβὼν, ἁπάσας αὐτῷ δειχϑῆναν κελεύσει, 
χῴπειτ' αὐτὸς ἐχλέξεται, καὶ διακρινεῖ, καὶ προστάξει, 

κατὰ ποίας μὲν αὐτῶν ἐπὶ πλέον χρὴ γυμνάζεσθαι, κατὰ 
΄ ,45 5 ᾽ὔ ΠΝ , ΕᾺ 3 Φ0 { ΕΝ 

ποίας, δ᾽ ὀλιγάχις, ἢ συμμέτρως, ἢ οὐδ᾽ ὁλως, ἢ διαπάν- 
: ΕΞ ᾿Σ ἁ , “ , 

πός. . οὐ γὰρ δύναταν λαθεῖν αὐτὸν, οὐϑ᾽ ὅ᾽ τὸ μόῤιον 
Ο γ Ρ" μν ὍΩ35 {7 -“.- “᾿ ᾿] ς ͵ ᾿ 
ἑκάστη διαπονεῖ μᾶλλον, οὐϑ'᾽ ἥτις αὐτῆς ἐστιν ἡ ποιότης 
τὸ καὶ ἡ δύναμις. εἴτε διὰ σφαίρας ἐπιϑυμήσεις γυμγάζε- 

3 - “, 9. ͵ὔ ,’ δ. μν - ΕῚ 44 

͵σϑαν, κἀνταῦθα πάλιν ἐξευρήσει τό τὸ εἶδος τῶν ἐνεργειῶν 
ταὶ τὴν ποιότητα καὶ τὸ μέτρον, ὑπηρέτην λαβὼν τὸν 

᾿ - Ἱ, Ἵ ΄ - 

σφαιριστικὸν ὑπὲρ τοῦ τὴν ὕλην ἅπασάν ϑεάσασϑαν τῶν 
ἐνεργειῶν. αὐτῆς μὲν γὰρ τῆς κατὰ μέρος ὕλης ἕ ἑκάστης τῶν 

τ Γφ 

τεχνῶν ἄπειρός ἐστὸν ὃ γυμναστῆς, ἥ γυμγαστής ἐστιν" 
εἰ δὲ ἅπαξ αὐτὴν ϑεάσαιτο, τήν τὸ ποιότητα καὶ τὴν. 
“δύναμιν αὐτίκα γνωρίζει. μυρίους γοῦν ἡμεῖς ἄσϑενέ- 
στερά τινὰ μέρη τοῦ σώματος ἔχοντας, ὡς συγεχέστατα τοῖδ 

τηοατ ἀἀο]οίοοιις νῈΠῈ Θχογοοσί, 675 ργπιπαῖδθς βου 1Π1- 
πτιῖτῃ αἰ ΟΣ. 6, ΠΟΡ]Ο Ομ] σαγπι οί Ἰουατα ΑΔ Π16115.. Θεὰ 

ΟἸΠ65 ΠΡῚ Ῥχοιηεσ δοίϊοσιοβ 70 1; τηοχ Τρίο οἱῖσεὶ ἂσ 

αἰΐσοσπϑε, παρθχαθιίατια, ἀρ 8. Θαχαπι [Δ6ΡΘ,. «αῖθη5 χατο, 

αὐρὰβ πλθοοΥ ον, ἀτθ8 απξ παππᾶ... απξ [6 πὴ ροΣ 

ΘΧΟΤΟΙΓΑΥῚ δτιπι ν 611: ααῖρρα 41θπὶ Ἰαΐεγο ποι ροΐείξ; χα 

τμιοάατιθ. πη ΘΠ ΡΥ αν. ΘΧογοἰξα 0. πλασὶβ ἀσιΐεξ, ἀπιόν ΟὈ7Π5-: 

46. ΘΧΟΤΟΙΔΈΟΝ5. απ α5. Τασαϊΐασγα πὲ. Θ1 νουο μ11α 
ὌΧΟΥΘΟΙΙ ἀοπάογοϊξ, Βἷο χιοααθ στρ α8. ἕατα ἤρθοΐθα, ἴαχα 

τα αΐδαι, ἴππη πιοάππι δοίϊοσβ Ἰπνθηϊοῖ, δαπεὶ Ῥὴ]αδ 

ῬΟΥΤζαγη, σηπΣ Π τη, ΔΟΟΙΡΊΘΠ5, ἃ ἀπὸ 1118 οπλπθτα ὁ7ι5 σο- 

ἬΟΡΙ8. οί οπππὶ πλαΐονί διὰ ΡΟΣ νἹάθσο. Ἰἥδηὶ ἡρῆμ8 ὑχγο- 

Ῥεῖαθ. σαγαδβατις ἈΓΕΒ πηαίογίας συιμπαῖθβ, αυΐα ρσυπηϊαίϊο9, 

Ὁπιηΐηο οἰϊ Ἰρπαχτιδ: φοζανν ΤΡῚ ἔοπιοὶ ἐπίρεσιξ, πολ [ο-, 
3ατπὶ «απ ξαΐοπι; [εὰ επᾶπη στ. οἦτιδ Ῥσοίζητιβ Ση 6] Πσὶξ, 
Ομ ἀπΥ ]υὐἽ π|ὸ5. Θῃ ἐρ Θχ 115, ἀαῖρι5. τα ΡοΟΠοχος ἀπδ εξ 
ἄχτι ΘΟΥΡΟΣΙΒ. Ρατίςβ οχαηΐ, τιπάξ᾽ ογοθγῖβ ἐπὶ Ἠ15 τσρορδηΣ 



“58. ΤΑ ΗΝΟΥ ὙΓΊΕΙΝΩΝ 

Ἕ. Οματι. ΨΊ. [90. 91.} ᾿ ἘΔ, Βα Τν. (452) 
" -- ’, ΄ ε κί 

χατὰ ταῦτα νοσήμασι ἁλίσκεσθαι, διὰ μόνης ψυμναδτει- 
" 3 ε΄ ͵ - ᾿ 

πῆς ἀνεῤῥώσαμεν,. οὐχ ἀπάγαγόντες ἀπτὸ τῶν οἰκείων γυμνό- 
γ-. ᾿ ᾿ 2ζ. Ὁ Ε ᾿ γ ς Ε Ε7 7. Ὁ) ε 

σίων, ἄλλ᾽ εἴτ, ἀρχηστικὸς ἦν ὃ ἄνθρωπος; εἴϑ' ὅπλο- 

μαχιεὸς, εἴτε παγκρατιασεικὸς, εἴτε παλαισερικὸς, εἴϑ᾽ 
τὐτιοῦν ἄλλο, τὰς “ἐν ἐκείνη τῇ τέχνη “ιγήσεις ἁπάσας αὖ- 
“τὸν ἐπιτάξαντες ἡμῶν παρόντων πυγηϑήναι.. χάξ, αὐτῶν 
ἐκλεξάμενον τὰς Ξ γε δδνοτ κα ἅμα, καιρῷ τὸ καὶ μέτρῳ. 

δ , ᾿ σ᾿ τῆν ͵ ", ͵ 

{917 περὺ μὲν δὴ: τῶν; τοιούτων ἐπαγορϑώσεων ἐπὶ προήπκὸντο 
τὸ  ὴ ἢ ΠΣ 5 ΈΡ - - παν 

τῷ λόγῳ διαλέξομαι κατ᾿ ἐκεῖνο τὸ “μέρος τῆς πραγμυτείας, 
Σ᾽ -“ -“ - -“ ΄ Ζ 

ἐν ᾧ περὶ τῶν μοχϑηρῶν κατασκξυῶν τοῦ σώματος διέξειμι, 
᾿ ἃ. α΄ 92 Η͂ -. ῖ 3, 

'ψυνὶ δὲ τὸ μὲν ἄριστον σῶμα πρόκειται φυλάτεευν ἄριστον; 
΄ 2 ΄ - 

ἐξ ἁπάντων δ᾽ ἔκλεκτέον αὐτῷ τὸ σύμμετρον, ἔκ. τρίψεων, 
᾿ ,2 Ὺ ν»- ν - “ , “- δ.» 

'ξκ γυμνασίων, ἔκ λουτρῶν, ἐξ τροφῶν, ξξ ὕπνων. “μήτε 
- ᾿ «΄ - “ ΄ 

“αλωκωτέραν. αὐτοῦ τὴν ἕξιν τοῦ: σώματος, ἐργαζομένους, 
“ ε χ Π “-.κ4 πον κα, 

“μήτε ᾿σκληροτέραν, (ἢ μὲν γὰρ εὐκίνητος ὑπὸ τῶν. ἔξωϑεν 

αϊείων, ἡ “δὲ τὴν αὔξησιν κωλύει,): μήτε σευπνοτέραν».- ὡς 
᾿ - ι ΄ : ΄ 
ἰσχεσϑαΐ τὸ τῶν κατὰ σάρκα, περιττωμάτων, μήτε. ἀρδιοτέ- 

« ΕΣ ς»-«, - - ι , ἷ τ 
ραν, ὡς ἀποῤῥεῖν τὸ καὶ τοῦ χρηστοῦ. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν 

Ὗ 

ΤΑΥ͂ ΟἸΔΟΥΡ15; ὉΠ1Ὸ5 ὙΠ ἤίοας ρα Το ἤΠΙ Π] ν115,,. πο 40-- 

:ἀμοομΐθβ ἃ ῬΤΟΡῚ 115 Θχογοι ἐα ομ565, [ρα ἤν α15. [41{4-- 

ἴον ογαῦ; ἅν Βορ]ουηδοβίοτιϑ, ἔνθ ραπογαίίαἴο5, ἔἄνς 1π- 

᾿οἰαίοῦ., ἢνθ 4110 ατιονὶβ σοποσο οχετοϊξοϊαβ, 70 0:60. ΠΡ 15 

Ῥυδθίθριι8 τίσ [ὰ6. ΟἸ108 ὩηΟΐτι5: ῬΥΟΙΉΘΓΟ. το χ Δρπ-- 

ῬοΠΕΙΠηγ15. τιπὰ οὐτηχ ἔθηιροσο, οἵ “πο γα ἀςφ]θοί,8.. 6: 

χη) ἀθ σοΥγβοίοπδ τὰ σϑητιβ ρσοσεάονΐο ἐγὰ οἔαίιι ἀρ θηλ15, 

ε4' ἸΗΠσοΐ Τρθυὶβ Ῥανίθ, πὶ απὸ 46 νἱοΠ|5. οοῦρόσγν οοπ- 

Ταϊππομῖρθιβ. αἰ οορίαθιάν. ς Ναπσο, ορέϊμηθ σομηραχαῖο. οοΣ-- 

ΦΟΥΣ ἴπαπι ἤαΐαμι ἴμοῦὶ. Ῥχορο[αϊτητιδβ... Ῥόντο. Ποϊο 65 

211. 5Θ,ΙΘΓΘ ΠἸΘαΙΟΟΥα5 Δα] ρεπᾶα οἵδ, οχ ζριοίζομβ, Ἔχ οσπ 

οἰϊαίοπα; Ῥαΐπεο, οἷρο, ἰἴομιπο,. 16 πὲ πεο ἀμνίου 1111, 

ὩΘΟΙ ΠΟΙΟΥ͂ ΒΘ ἰΐτιΒ. ΘΟΥΡΟΣΙ5 χοάδοίον: απίρρα Βῖο. 0 εχτ 

ΑΥΤΆ Γςοα8. 1πανα ιν θτι8. 180116 οἰοπι αν, 1116. σουρουῖβ. ἴπ- 
Δροῦ αποΐαμα; φγδεΐοσοα πθὸ ἄθηποῦ, . τ, νἱ ἀθσοί. 1π 

ΘΟΥ̓ΠΘ. ὉΧΟΥΘι Θῃΐοσταν., Δ] Βαρυθαῖ, ὭδθΟ. ΥΑΥΊΟΥ “116; 

αιιοᾶ εξ [ΔἸΌΡΥς, οἴϊπιαί. 5:1π|}1} πιοᾶο, ἢ υϊᾶεπι ορίϊπιο 



«ΟΓΌΣ 8. 1δ0 

ἘΔ: ΟΒατξ. Ψ1. ΤΕ ; Ἐδ. Βαῖ τν. “645) 

τρόπον οὐδ᾽: ἰσχνότερον ἕξαυτοῦ ποιητέον οὖδὲ. ̓ παχύτερον,͵ 
εἴπερ ἄριστα διέχειτο, γινώσκοντας, ὡς τὸ μὲν ἰσχνότερον. 
εὐεπηρέαστον ὑπὸ τῶν ἔξωθεν αἰτίων, τὸ δὲ παχύτερον 
ὑπὸ τῶν ἔνδοθεν ἐξ αὐτοῦ τοῦ σώματος δρμωμένων. ΚΙ τί 
δεῖ λέγειν; ὡς. οὐδὲ ϑερμότερον αὐτὸ, ἢ ψυχρότερον, ἢ ξη- 
ρύτερον, ἢ ὑγρόξερον ἀποφαντέόν, εἴπερ ἀμέμπτως ἐχές 
ἄρατο; εἷς οὖν ἐπὶ τοῦ τοιούτου σώματος ὃ διλυπὸς ἐν 
ἁπάσαις ταῖς ὑγιευναῖς ὕλαις τὸ σύμμετρόν τε ζΖαὶ μέτριον, 
ὅπερ ἀκριβῶς ἔστι μέσον ἑκατέρων τῶν ἀμετριῶν. ᾿ ὡς δ᾽ 
ἄν τις μάλιστα τοῦ σκοποῦ τυγχάνοι. ᾿λέλεχται μὲν ἤδη. καὶ 
πρόσϑεν; ἀλλ᾽ οὐδὲν χεῖρον ὑπὲρ τῶν ἀναγβαιοτάτων ἄγα- 
μιμνήσπειν πολλάχις. ἡ μὲν γὰρ πρώτη τῶν ἡμερῶν πλα- 
τὺν ἔχεν τὸν. στοζασμὸν, ἡ δὲ δευτέρα, καὶ ῆ τρέξη; καὶ 
ἡ “τετάρτη; “αἱ τῶν λουϊῶν ἑκάστη κατὰ τὸ ἑξῆς ἀκρι:. 
βέστέρον. . ἕν: γὰρ τῇ πρώτη διὰ τῶν. εἰρημένων σχο- 
πῶν ἅπαντά σου. πραττέσϑω. ἀποδυέσϑω μὲν ἐπὶ πε-' 
πομμένοις ἀκριβῶς. τοῖς οὔροις, «ὡς ὃ ΑἸἰγίμιος ἐκέλευσεν. 

μαρῖξι ὀγαΐ, τι δ οι ΓοΙ1τ0 δυάς] Ἰου", πδὸ ογάΠΙου;, ἀιϊαμι ο0Π-- 

Ποῖ; συδοι τ αἴθμλ. ΘΧ θγ Π18. 1} 1185, οὐ ΠΠ πατ π δια 1151. ἡ ς 

θυ μ6. ΔΡ ἱρΡΙο. σογροῦὸ Ῥχοόνοηϊιηξ, οἰτο δρησξιδ. Ρα- 

τὶ πιοᾶο πϑατι᾽ Τα ἄϊπι5, ΕἸ ριαϊπ5, Ποσιθθ, ὑ61 Βαμα 18 

εἰποοτο 6) ϑιποα! σουρτι5᾽ ἐχρεαϊξ, Παυϊάοῃι ἱποὰϊραίο ΓΞ 

Ῥοταμιρΐο εγαΐ. ὕππη Ἰριίαν οἴ, ἀπο 1π 1(ἃ [6 Ἠαρῥηΐθ 

οοΥΡοῦς οἷ Γρεοΐάπατιμι, πθηρὲ Τὴ ΟΥΠΠ Ἐς ἀ8 6 [ΑΥ1 4 15 

πιαΐοχία! απο σοπνοπῖοι5 σηραϊούζοαις ἢ. Ροῖτὸ 16 οἷ 

ἀΐοχ ᾿πιϊστηψας οχοοαπι Ῥ]ατ6. τηοάϊαπι. Οτίομλαάχπο-" 

πηι ἀπέθπι Βτιΐτι5 Πηαχῖπις Π5᾽ ΘΟ ρΡΟΘ, [ἄργὰ 7. πὶ αἰοξανα 

εἴ. Οκδἕουτιην ἄδ 115; ἀπᾶθ πα χίπιθ πθο σία [απε, νεῖ 

[Δορῖαβ ππθμντηῖ δ πο Πέ Ῥχοξεοίο 1ππῈ}16: Ρυῖπια εξδὸ 

165 ὁτα πόσοι σΟΠ]Θοίαγαυ ΡΥ Ρ ΡΙ , Γοουμᾶα ὑοτό, ἐεν- 

θα, 'ᾳαατία οἱ γϑααντιπὶ ἡμαθη ρθε ὅσο ται οσ ΄ ἡγασὶς 

δχαοίαπι,"  Οαῖρρα ἱπ ρχίπια ἀϊε οπηὰ ΕΡΣ Ρτὸ ἀϊοες 

Ἴκπιὶ Ἰοορῖβ ἤαξ᾿ ρεγασοπᾷα. Ἐχιαΐ [6,. Ποάξ Αδρέμημϑ' 

γιαεοορῖξ, δὶ {π᾿ Ἰοῖῖο 7αηγ ρούγοοία οοποοοέίο. φοσηλἐί. 
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4, Οματε, ΨΊ, [ου.] ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (545. 544.) 
ἐφεξῆς δὲ τῆς μὲν ἀνατρίψεως ὃ σχοπὸς, ὡς μαλαχϑῆναν 

τὰ μόρια' δηλώσει δὲ τό τε ἐπιτρέχον ἄνϑος αὐτοῖς, καὶ 
τὸ ῥοδίωᾳ ἐπαλλάττοιν τὰ "ὥλα, καὶ τὸ πρὸς τὰς πυνήσεις 

ἁπάσας ἑτοίμως ἔχειν. μοτὰ ταῦτα δὲ ἤδη γυμναζέσϑω, 
(244) μέχοις ἂν εἰς ὕγκον αἴρηταν τὸ σῶμα; “αὶ εὐανϑὲς 
ὑπάρχῃ; καὶ αἵ χιγήσεις ἕτοιμοί τε παὺὶ ὅμαλαὶ καὶ εὔ- 
θυϑμον γίγνωνται. ἐν τοὐύτῷ δὲ καὶ ἱδρῶτα θεάσῃ θερμῷ 
ἀτμῷ συμμιγῆ. παύσασθαι δὲ τηνικαῦτα πρῶτον, ἐπειδὰν 
ἕν. τι τῶν εἰρημένων ἀλλοιωϑθῇ. χαὶ γάρ. εἶ ; φανείη σοι 
συστελλόμενος ὃ τοῦ σώμαϊος ὄγκος, αὐτίεα παύευν τὸ μει-- 
ράκιον" εἶ γὰρ ἐπὶ πλέον γυμνάζοις, ἐχπενώσεις τι καὶ τῶν: 
χρηστῶν, ὥσε' ἰσχνότερον ἀποδείξεις τὸ σῶμα; καὶ ξηοό- 
τερον, καὶ ἀναυξέστερον, ὡσαύτως δὲ “αἱ εἶ τὸ τῆς χοόας 

εὐανϑὲς μαραίνοιτο, “ταύεσϑαν" “αὶ γὰρ καταψύξεις τὸ 
σῶμα καὶ διαφορήσεις ἐπὶ πλέον, εἰ γυμνάζοις ἔτι. καὶ μὲν 
δὴ καὶ τὸ κινήσεων ἕτοιμον ἢ εὔρυϑμον ἢ ὁμαλὲς ἔπει- 
δὰν ἐνδυδόναι προφαίγηταν, “αἱ ὀκλώξευν κατά τι, παΐευν: 

Νοκ ζυἱοιίουβ σαξο. Βηο ἔρϑοϊεξ, τὸ γηθιιρχα. πιο] Π]ατιξατ, 

Ῥοςοθὶὶ 1ἃ ἔπη Πογίαιιβ ο010}, ατιῖ ἴπ ἔπππα οὐδε τοῆᾶο- 

10, ἔππι ατίπαμ 76 ΧΊΡΙΠ1145. Π 11 ξαβαῖια. δα οσιποπι τπο-- 

ἴὰπι. Ῥοΐξ μαϑὸ Ἵοχογοϊξθεισ, ἄοπος δὲ οουρὰβ ἱπέπηείοαξ, 

οἱ οοΐον 1111 Πουϊάπβ ἀρραγϑαΐ, οἷ ῃιοΐμβ Ῥτοπιρίθ, δϑααᾶ-- 

ἨΐοΣ δὲ οοποίππο δαί. ἴηΐθ ἤαθο νοσο {αἄογεπι οαπὶ 

ο41140 σάροῦα λίπ σαῦπμθ5. [πΒ]Ροηᾶα νεσο δχεχοῖία- 

ὅο ἴαπι ῥυΐπιαπι οἰ, ἀππχα δ]αιιοᾷ Βοχαηλ {πους πιαΐα-- 

στα. Ουΐρρα ἢ σομπέγϑοιον. Ῥαι]ο σουρουὶβ Π10165 νἱ4ερὶ-- 

τὰ, 1Π1οο. αὐϊείοεσα ἄρροί φο]ς οθιβ; ἢ οηἰπὶ ΔΉ Ρ]1τι8 [6 

αχοσοθαῖ, οἴἴαμπι Ῥομπὶ {ποοῦ πΟμΠ1}11 οἀπδοία., αἰᾳὰθ τὰ 

. ἔπ, 5Υα 1 Πτι8. ΟΟΥΡιι5. Ποῖ, ἴππι δυϊαϊπθ5 δἴαιθ δα ἱπότο- 
χηθηίπιηι, τηῖητι5 μ60116. Νοι πρηπ8 ρῥχοΐεοίο οὐ ἢ φοϊοσῖβ 

διαῦλα ταδτοοίοαΐ, οοἤδπάμχι οἵδ, απαπᾶο, ἢ τα] ογῖτιϑ. ἐχουν 

6665;. ἔριδι άππι ᾿ΘΟΥΡτι8. ποῖα εξ Ὠἰπιτππ ΘΧΉΘΌΡΙΘΒ. 

Ζαπι πού δ] δοχΐαβ, δθατια!ΐαβ, σοὶ σομποϊιηϊῖαβ ἢ σο- 

πιλτιῖ, αὐλρρσαχα, ΘΟ] αΡίαμς. οοΣηϊίας, παἰίαιο. Παϊπῃ ἀε- 
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αὐτίχα, καὶ εἶ, περὶ: τὸν ἱδρῶτα. γίζνοιτό τις ἢ κατὰ τὸ 
πλῆϑος ἢ κατὰ τὴν ποιότητα μεταβολή, πλέονα γὰρ ἀεὶ 
καῖ μᾶλλον αὐτὸν γίγνεσϑαν χρὴ “αὶ ϑεέρμότερον, εἷς ὅσον 
ἂν αἵ κινήσεις ἀγάγωνταν πρὸς τὸ σφοδρότερον. ὅταν. οὖν 
ἢ ἐλόττων ἢ ψυχρόξερος γίγνηταν, διαφορεῖται ἤδη τὸ 
σῶμα καὶ ψύχεταν χαὶ ξηραίνεταν περαιτέρω. τοῦ προδή- 
κογτος. ᾿ἀλριβῶς δὺν προσέχειν τὸν τὸῦν τῷ. γυμναζομέγῳ 
σώματι, χαὺ διαπαύειν εὐθέως; ἐπειδὰν. προφαίνηταί τὸ 
τῶν εἰρήμένων᾽ σημείων, οὐ μὴν. αὐτίκα γε ἀπολύειν λουσός 
ἕενον, «ἀλλὰ τῆς μὲν. ἀκμῆς τῶν - γυμνασίων ἐπισχεῖν, καὶ 
στῆγαν κελξῦσαν, καὶ εἶ, βουληϑείης χαωτοχῆ πνεύματος πλη- 

ρῶσαι τὸν λάγόνα, περιχέοντα τοὔλαϊον. ἀποϑεραπεύειν τοὺν- 
τεῦϑεν, οἷον. δέ τι πρᾶγμά ἐστῖν ἤ Φποθεραπεία, καὶ τί-: 
ψες ἐν αὐτῇ σχοποὶ,. καὶ τί τὸ μέξτρο»;: ἐξ ὧν τε᾿ συμτιλη- 
ροῦνταν κιγήσεών, τα. καὶ τρίψεων,.. ἐν ἑῷ, μετὰ ταῦτα. ζόγῳ 
δηλωθήσεται. “νυήὲ μὲν γάρ μοι. δοκῶ. καταπαύειν ἤδη τὸν 
ἐνεστῶτα, [92]. αὔταρκες ἔχοντά μέτρον, ἐκέϊνο μόνον - ἔτι, 

προσϑεὶς, ᾿ ὡς καὶ τὸ λουτρὸν, τὸ ἀκριβῶς εὔχρατον, ἐπὶ 

ὭΘΓΘ σοην θη ΐοῖ:, ἀΙἀοηὰ. ἢ πὶ [πάογο ἀοοϊάαξ ὉΠΕ ἀπαῖ::α-- 

Ἐ5 6}115. «ματι αΐϑνς πιπΐαΐο; αὐρρο ἥυπθμι: εἕ οορῖος 

[αλλ τπδρὶβ, οὐ πιᾶρὶβ. σαϊάτη φαΣ ραν οΠ,. ῥχγοῖξ τ σΗθπ5 

ψεμομγοηίαθ. ]η8. δοοοῖζουξ. ᾿- Ομ ἐριίτα τ 15. δαξ 

ΠΠΌΟΥ ἸΩΟΙ ΠΡ ξατ.,.» πὶ Τρ σΙατοῦ; ἰὐπ [οῖαθ αἸροῦὶ “ὁχ- 

ΒαμχΙΤΊαπι8 οοΥ̓́Ριι5,  Ῥγδθίεσθα χει σεγαυ! 0 ΠΟσΑΥΙ. Ρ]ὰ5 

7.ῆο. Οὗν πίαρὶ5. [Ὁ]]Π1οἱῖς. αἰξεποπᾶτιη ἀχογοϊξαηο ὁονΞ- 

ῬΟΙ οἵ; τι|, ἀπὰπι αϊοίατεσ 76πὶ ποίαναμα ἀπαριθὸξ 

ἀρβαχϑέ, ρυοΐζιιβ Τοοἴοε. Νφο ταύ  ρΡγοξίπιβ. ἰαψα 

ἴὰαὰ Δρ]οσαπάσῃλ εἴ, [ο΄ Γἀμπμηλάν ΧΟΡ ΟΙ Δ 15. ἴπ- 

ἐξα πουιθαλ χοσηλ 6}: τ πῆοτθίτο . 7υθορίασ. Οποᾷ ἢ 114 

σΟΒΙΡθεπᾶο᾽ ἀμ ο]τξιι παρ] σα ν 6115, ῬουίαθΌ:, οἱθὸ, αἴθ 

ἀροϊμεγορῖα Ε : ἀεφίποορ ἀεβοῦϊς, τ ΡΟΥ͂ΓΟ δὰ σπ)πδτποαϊ 

Τεβυπί, ΠιΩῸ] απ Πηετπ δὰ Γσογῖ εξ πὰς τιδηΐαχα, Ρσάθ- 

ἴεγτεα “ἀαρτ8. ΔΡΓοἸ ναῖον {πὴ ππσεῖθτις.., ἴαπι ΖγισΟπριι5, 

Γεφαθηῖ, Ἡστο ποι ρα ΒΙ τ; Ῥσαογεπ ἔοι, επῖπι, τπιξροξο: [Δ Ἐ]|5 

νοσβόγασι ᾿Β ΡΒ οἤόμι ,, ἤαην σοπηιησᾶξ νϊάοον Πηΐτο. πὶ τοάο 

πα: ἀπτιπι᾿ ἀἄζεοοσο,: Ἰαναοχίων,5 ἀασᾷ: οἠτηῖπο Ἰπρᾶϊο 

ΟΑΝΕΝ 5 τΟΜ. ΥἹ. Ι, 



162 7 44ΖΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 
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τῆς προκειμένης ἡλικίας. τὸ καὶ φύσεως ἐχλέγεσϑαν προσήκει. 
πρόκειται δ᾽, εἴ τι μεμνήμεθα; τρίτη τις ἑβδομὰς ἐτῶν ἀπὸ 
τῆς γενετῆς, τουτέστιν ἥ μετὰ τὸ τεσσαρεσχαιδέκατον ἔτος 
ἡλικία μέχρι τοῦ πρώτου καὶ εἴχοστοῦ, καϑ' ἤν οὔδέπω 
κελεύω ψυχρολουτεῖν τὸ μειράκιον, ἵν᾽ ἐπὶ πλεῖστον αὔξοιτο. 
τελειωθέντος δὲ κατὰ μέγεθος, ἐπισκεψόμεϑά τι καὶ περὶ τῆς 
ψυχρολουσίας. ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν ἔν κόγνεν γυμνα- 
σίων ἀκριβέστερον ἐπισκεψόμεθα κατὰ τὸν ἑξῆς λόγον, ἔν 
δέ γε τῷ παρόντυ τοῦτο εἰπεῖν ἀρκέσει, τὸ μηδὲ κόνεως 
χρήξειν τὸ μειράκιον, εὖ τὸν οἶχον, ἔν ᾧ γυμνάζεται, καϑ' 
ὃν ἐν ἀρχῇ τρόπον ἐκέλευσα παρεσχευασμέγον ἔχοι. εἶ δά 
γε ϑερμότερος εἴη, καὶ κύνεν χρηστέον. εὖ μὲν δὴ κονίσε- 
ται, πάντως λουστέον" εἶ δὲ μή κονίσαυτο, δυνατὸν καὺ 
μὴ λούσασϑαι, καὶ μάλιστα χειμῶνος. ἐφεξῆς δὲ καὶ ὅσα 
περὶ τροφὴν, ἢ ποτὸν, ἢ ὕπνον, ἢ περίπατον ἐστοχάσϑαν 
χρὴ τὸν ἐπιστάτην τοῦ μειρακίου, καὶ λεχϑήσεταν μὲν ἐν 
τοῖς ἑξῆς" ἀδύνατον δ᾽ ἀκριβῶς ἐπιτυχεῖν αὐτῶν ἐν τῇ 

ἀοιηροσδυηθηΐο Πέ, δᾶ φχοροξίαπι δοίαξαπι χιβίαχδιαπ6 [Ὁ 
οἰβοπάτη. Ῥγοροἢίμμῃ πατπσαο. οἵδ, Πα γϑοῖθ χη ΘΠ) 1 1115) 
ἀεὐ Ἔατὰ ἃ πϑενιίαξς Γαρέαπηΐαη, 14 οἱ ἀποά ἱπίογ ατιατ-- 

τι ἀφοῖ ποτ ἂ ἀμτπ οἵ ψΙσοΠηλαμη πη ττ) ἡπέοχνϑηϊξ: 

ἅπο αἰἴᾳας. Φριριάα Ἰαναυὶ δἀο!ο σοπίθηα δάμτιο Π011π|, τ 

ἀποσεπιθΐο δ᾽ (σα ΡΠ πὶ 6 σοΣ Ὠ]Θ μη) Πὲ 1π 

χῆοχα. ὍΡΙ σνεσὸ 7υ ἤδη γηαση τἀ λθ πὶ ΣΡ] αν, ἴδῃ 

ἃς {τρία Ἰαναίίοηα Πα αἸΓρΙοίθιιτιβ, ΘΊΠΙΙΣ γαΐοπρ 

εὐ ἀα οχογοσξα πὴ θι5, απὰ6. 1 ΡαΐνοσΘ ορραμίιν, οχαιῖ- 

δῆπ8. π᾿ {εαποητ ἔουΏΟη6. ἀσθη8. ἰἴπ ρυδοίθηϊ {Ππ|ᾷ 

πονηϊς [αἱ18. εὐ, τ Ῥαῦουα ααϊάρη ἢυ1ο Δαο]ε!Ὀθ με 

ΟΡὶ5. εἴα, τποᾶο 111, ἴπ πὰ εχεχοϊξαιίασ, ἄομητβ δά 

ΘἸΠ πποᾶθμ!, ἀπεὴὶ Πιΐοχ ΤΗλέα ὈΥδοοορὶπιι5, Ῥσαθραταία 

πε. δεγαμη ἢ ΤαΠπᾶϊον Πέ, ἕμηι Ῥυϊνοσα πέομαπμ). Δὲ 60 

ἃ υἰεΐαγ, ΟἸλμμμΟ οὐἿξ Ἰανδιιάτεη, δὲ ὅο αἰοίας, 1 σοαὶ 

εἰ 1]οΐππὶ αἰμπηξξεσο, Ῥσδθίθσ ἢ Ὠγθπθ. Ροΐξ. μδες νεσο 

εἴ απὰς δά “Ὅρα, ῥόέυχη, ἰοιηπαῖν. ἀμ ρτ δἐ οι Θπλατιθ 

Ῥεσξιοπε, οομπ]θοίαπιαα μπὶς ἕαπὲ, «αὶ. δαο]ο σε ργδεῖοῖς- 

τ», δὲ ἴῃ Γεαπεμθτι5 ἃ. ΠΟΡῚ5. ἀϊοοηΐωχ. Ὑοχ Βοσὶ ποῖα 
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πρώτῃ τῶν ἡμερῶν, ἀλλὰ κατὰ τὴν δευτέραν, ἐπὶ πόσοις 
γυμνασίοις ὕπως διηπήθη γινώσκων, εἶ μὲν ἀκριβῶς φαῖ- 
φΌιτο διαφυλάττων τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ἔν τοῖς αὐτοῖς μέ- 
τροις διαυτήσει τε καὶ διαγυμνάσεν, μὴ φυλάττοντα δὲ, 
παϑότυ ἂν ἐξίστηται τῶν ἀρχαίων, ἐπανάγειν πειράσεται με- 
τἀβάλλων τὰ μέτρα, “αὶ τοῦτο οὐ παύσεταν ποιῶν, ὄχον 
περ ἂν ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν πραττομένων ἀκριβὲς δρίση τὸ μέ- 
τρον, ὅπόσαι δ᾽ εἰσὶ καὶ τίνες αἷ εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκ-- 
τροπαὶ, καὶ πῶς ἑἕχάστην χρὴ διαγιγώσκειν τε καὶ ϑερα- 
πεύειν, ὃ ἐφεξῆς λόγος ἐξηγήσεται. 

Ῥοίοίξ, αὐ χποαϊ ποστμ ῬΥῖηο [Α]ΐθης. 416 χαϊΐο 1111 ὁχδοῖβ. 

ουμίεῖ: Γρομπᾶο, ὩΡῚ ἀχρ]ογαΐμηι παρτιοσῖς, απομιοᾶο Ῥοίξ 

4ποΐ δχογοϊίδ οπ685. ππἰσὶίπ5. Δ 0] 6 [06}}5 Πέ, ἢ. ρῥγορχίαῃχ 

πιαΐαχας ΒΑ Σίμαπὶ ῬΥΟΥΪΩ5 [Εν α ὙἹ εν, εοᾶςφηι [ογναΐο᾽ 

Ιλοο πη Ὡπῖος ἀβο]ο ος πίοι, ἴα Θχογοιία θέ, δία 

Αιιΐθηι ΠΟ [χσανεσιῖ, αὐδουπααθ χαΐϊΐοης ἃ ὈΣΙΠΊπο 116- 

Βιΐα εἰ Ἰαρίῃ5, χεάπορσε δὰπὶ χμημξαΐα τπθη γα ἐθηΐαρτι ;, 

αἴας μοο ἴάθοσο ποὰ ἀοἤοι, ᾳποαᾷ ἴ πη .}15 ῬΟΥΑσΟΙ 18 

οχδοΐασα πιοάτιηι ἀφ ηλου. ποῖ ψαχὸ δ (οἱ ἢπὲ ῥγαθ 

ἕξσ παΐῃγα) ]αρ[π8, ὧς αποιπαἀπισάμπτχ ΠαΘα ρα ὲ ἔπη 

ὩΡΠΟΙΌΟΤΟ, ἴμμι ΥΧΟραταζθ δοηνεηϊαί, ἴῃ [οαπθαεϊ ορογθ 
ἀοοεριίωχ. 
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3 ΕἼ ΤΩ ν ᾿ ς" " , : 

Κεφ. α- ὧν 7 ΟΣ Τῶν Ὁ ΘΙ σευ σγεεοΣεχοι τζος 

τρῶν τε παὺ χυμναστῶν ἔνιοι μὲν ἅπασιν ἀνθρώποις ποινάς 
τινας ὑποθήκας ἐποιήσαντο, μηδὲν γοήσαντες ὅλως ὑπὲρ 
τῆς καξ εἶδος ἐν τοῖς σώμασιν ἡμῶν διαφορᾶς" ἔνιοι δ᾽, 

ὅτυ μὲν οὗ μικρῷ τινν διαφέρομεν ἀλλήλων, ἐδολρ ρν: 
ε 3. 597 ἘΡ ΕΣ .- τ φ ς«Ἡ ἢ 
ὡς δ᾽ ἀδύνατον ἁπάσας ἐπεχϑεῖν τὰς διαφορὰς ἑκόντες 

παρέλιπον" ὀλίγου δέ τινὲς εἴδεσί τε καὶ γένεσυν ἔπιυχξι"- 
φήσαντες ἀφορίσασϑαυ, "πλέονα διήμαρτον ὧν πατώρϑω- 
σαν. ἡμεῖς δὲ κατὰ τὸ πρῶτον εὐϑέως βιβλίον ἐδηλοῖε 

ΘΑΙΕΝΙ ΡῈ ΒΑΝΙΤΑΤΕ ΤΥΕΝΌΛΑ 
ΤΙΒΕΒ ΤΕΒΤΙΥΞΒ, 

σαν. ἵ. ἹΝΠ «ἀϊοοταπι δ. ταγαἴϊασυπαπο 41 846 [δηΐ- 
ἰαὶς ἐπεῆϊᾶα [οΣΙρίοσαπ, 4111 οπγλΐαηι ἨΟΠΊ ἼΤ ΘΟΠῚ 118 

Ῥχγαβοθρία ἱγαάτάοστιμξ,, ἩΪΗ1] τιβαιαπι οοριίαγιξθβ ἄθ οοῦρο- 

στη ΠπΟΙΓΟΣ ΠῚ ῬῈΣ ἴρθοϊοβ ατϊογομίία. ΑἸ115 ἀππάενο 1π- 

ἴον [6 σογρόχα ποίϊτα πο Ῥᾶγνο αἰΓου  πηῖπ6 Β] οι, 6ο- 

ταμπι ἰαιηοπ ἀοοίτίπαθ, θὰ ΘΟΙΙΡΣΟμοπᾶϊ ρ]απ6 πμῖγοΣ [Ὧ8 

ποαπθαπξ, ὈΟΠΙΆΪΓΟ ΟἸΣΓΟστιιξ. Ῥατϊιοὶ ομμπῖπο, {{π| ΡῈΓ 

Τρβοῖος δὲ βεποσα αἰοθυμθχθ ατιξ ἀσστοί, ΡΊπγα ρου ρογαμπι 

4παπὶ τϑοῖθ [οτι  ίεσαπί. Νἧος βυξπιο ἢαΐξπι σὑόπυῃῖηο, 
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σᾶμεν, ὅπόσα τὰ πάντα ἐστὶν" εἴδη τῶν ἀνϑρωπίγων 
σωμάτων, ἐπηγγειλάμεϑά τὸ χαϑ' ἕκαστον ἰδίᾳ γράφειν 
ὑποϑήκας, ὑγιειγάς. ἠρξάμεθα δ᾽ ἀπὸ τοῦ τὴν χοξὰξ 
σχευὴν ἄμεμπτον, ἔχοντος, ἐπεὶ δὲ χαὶ ὃ τοιοῦτος οὰγΞ 
ΘΡΟΤΟὲ ἐν περιστάσεσι πραγμάτων" ἐνίοτε γινόμενος ἢ 

ἑχὼν ἢ ἄκων ἐμποδίζεται κατὰ τὰ -ἰδοστάγματα τῆς ὕγιει- 
"ἧς τέχνης διαιεᾶσϑαι, χάλλιίον. ἔδόξεν, ὑποϑέσϑαν" πρῶτον 

αὐτὸν ἐλεύϑερον ἀκριβῶς, αὕτῇ μόν Ὅν τῇ τοῦ. σώματος ὑγείᾳ 

σχολάζοντα. ὕπωξ μὲν οὖν ἀναξοΐᾳ ἐσϑ'αν χφὴ τὸν τοιοῦτον 
ἄνθρωπον, ὃ πρῶτος χύγὸς ἔδειξε, μέχρι τῆς τεσσαφεσκαι- 
δεχαέτιδος ἡλικίας ἐχτείνας αὐτοῦ τὴν ἐπιμέλειαν" ὅπως δ᾽ 

ὧν δροῦσϑαι, διὰ τοῦ δευτέρου γράμματος ἐδηλώσαμεν, ἐμὴ- 
χύνθη δ᾽ ὃ 26γος εἴς κοινὰ κεφάλαια τῆς ὑγιεινῆς πράγμα- 
τείας ἀφιχόμενος, ὧν χωρὶς οὐχ οἷόν τ΄ ἦν οὐδὲ περὶ τῆς 
ὑποκειμένης ἡλικίας τε καὶ φύσεως ἀκριβῶς διελϑεῖν, ἅπάξ 
σὰς γὰρ [94] ἐξηοιϑμησάμεϑα τάς τὸ τῶν τρίψεων καὶ 
ἐῶν γυμνασίων διαφορὰς, οὗ μὰ «Ζίὰ τὰς χατὰ μέρος, ὅτὲ 
μὴ πάρεργον ἕνεκα παραδείγματος εἰς χρείαν ἐλϑούσας, ἀλλὰ 

αὐοΐ ΠΏΠΙΘΤῸ ΠΡΟ ΟΙ65. ΠΑ ΟΣ ΠΤ ΟΟΥ̓ΡΟΥΙη Πππξ, Πα ΙοαΥ τ 

χῆτι5, ῬΓΟ Πταπιβαῖς ᾿ ΠΗ ς Ῥχορυία ἰποπᾶαθ [ἀπλας18 

Ῥταρεερία᾽ [ΘΟ ἢ ἘΥδα!τατοσ. ἘχοΥ ἀπΐομν Παππὰβ ἀρ 60, 

αὯΣ ἀποα] ρας αν ΘΟΥΡΟΥ 8. Βα Στ Ππαθοσεῖ., Οποηϊαπι απ 

Ἐδὰ 15 μποτὴο ποσοϊοστν Ζπίο σα λ οσοαΠοπο᾽ ΜῈ] ἔροπὲῤ 

γ61 Ἰηνίτις το [δόππᾶαε ναϊοϊ αἱ ῬΤαΘΟΘΡ 5 νἰνοτὸ 

ῬΣομ οί, ᾿ΓαεΠἀ5. σίγαια οἵ ῬΥΙπταπι δαπι ἩΡεσ αυτή [ἀπε 5 

«θ᾽ ῬΊαπθ ΠρΟμΕ8. “δὸ ὍΠῚ σοΡΟΥ 5 ψα]οεπα τ ναδαπίοπα 

ῬΤΟΡΟΠοσο. Αο αὐριπαδιποάιπι αὔτάφηΣ δἀποαν! οὐαδηιοαὶ 

ΒομλπΘὰ σον μϊαϊ, ῥα ΡΤ ἀδουίτητιβ, δα αἰαγίαπι- 

ἀδοίμηπι τιβαῖις τ αὐπιπιπὶ ΟΤαπε 675 Ῥοσ ςσπε 7} Γεδαπᾶσ, 

πα γαϊόης ἃ ὙΠ] επὶ ἀδίαίθ ἀπο" ἄορ οαΐ,. ἡπατξανίπητιβ 

ΡῚ Ιοπβῖοῦ Τόσο ἡποιᾶτι, Ρο ατἀτι σοχαια 1 ὰ Τὰ ΕΓ ΤῚΝ 

ΓΠ18. σαρτία ἀενόητέ, ἤπ φαῖρδ ἥδ᾽ ἀς γζοροξίά ᾿ᾳιδεπι 

ἀδίαίθ. πδευτασας, ἔχαοίς αἸΠΈ σοῦ ΠΠσεραὶ, ΟπιπὍδ΄ ΟΠ 

τι ὙΠΟ ΠἾ8: ἔτη Θχοσο  ἑα οπ5. αἰ ἐν 165. πα απλοταν "- 

πϊὰβ., ᾿ ΠΟΝ π ΠΟ Ο]ς Ῥαγεϊου!αχοβ, (πῇ ΠΟΩΡῚ Μα5. ὉΡΙ ΟΣ 

ἜΣΘΡΙΣ σαμία,, πο" πιεοοίπεαξς, χοΐοσσο ὃς τα Σαὶτ,) Γἐὰ 



66. ΦΆΜΗΝΟΨ ὙΦΙΗΙΝΩΝ 

ἜΔ, ΟΒετε. ὙΤ. [94.1} τ Ἑᾷ, Βα. 1. (αἴξ) 

τὰς ἐγ εἴδεσί τὸ καὶ γένεσιν ἀφωρισμέγας" ἐν μὲν ταῖς 
τρίεσυ τὴν σκληρὰν, “αἱ τὴν μαλακὴν, χαὶ πρὸ τούτων. γε 
τὴν σύμμετρον, ἥν, τινα δύναμιν ἔχουσιν, ἐξηγησάμενου, 
προσϑέντεο δ᾽ αὐταῖς τὰς κατὰ τὸ ποσὸν διαφορὰς, τρεῖς 
οὔσας καὶ αὐτὰς, εἶτα κατὰ συζυγίαν ἐννέα τὰς πάσας ἐπι- 
δείξαντες, ἑκάστης τε τὴν δύναμιν εἰπόντες" ἐν δὲ τοῖς γυμτα- 

σίοις, τίνα μὲν ὀξέα τς καὶ ταχέα προσαγορεύομεν, τίνα δ᾽ 
ἀμβλέα τε καὶ βοαδέα, καὶ τίνα τούτων μέσα τε καὶ πρῶτα 
ἀατά γ8 τὴν φύσιν ὑπάρχοντα, καὶ περὶ τῶν εὐτόγνων, καὶ 
μαλακῶν, παὶ βαρέων δὲ καὶ κούφων ὅμοίως, ὁσα τε τού- 

ἐτῶν, ἐστὶ τὰ μέσα διελϑόντες ἐδείξαμεν, ὡς χρὴ τὴν ἀρίστην 
χκατασχευὴν ἔν ἅπασι τοῖς μετρίοις τε καὶ συμμέτροις, ἃ δὴ 
χαὶ μέσα τῶν, ἀμέτρων ἐστὶ, διαιτᾶσθαι κατά τε τρίψεις, 
καὶ γυμγάσια, καὶ λουτρὰ, καὶ τροφὰς, ὅσα τ' ἄλλα συμ- 

πληροῖ τὴν ὑγιευγὴν δίαιταν. ὑπεσχόμεϑά τε, καϑάπερ ἐπὶ 
τρίψεών τε καὶ γυμνασίων ἐποιήσαμεν, εἷς εἴδη τινὰ πουνὰ 
τὴν ϑεωρίαν' ἄγαγαγόντες, ὥστε, εὐμτημόνευτόν τὸ ὦμα καὶ 

«π86 βόμοτα 86 Γροοῖα [πὶ ἀπ ποίαθ. ἘὙρο ἴῃ ζυἸοοπΐ-- 

Ρὰ8. φυλᾷθπι ἀπάτη 101118 ἄπτασαθ οὲ απίθ μὸβ πῃθάϊοουβ 

Τᾳομ]αίεια ΟΡ ποαπέ, Σαϊευρυοία!! ἔαμιαβ, Ααϊφοϊπηαθ οἱ 

ΑΠΟυ τ α8, απ86. ἃ «παπ ϊζαΐθ Γαμπηπΐαν, ὅπα6 δὲ ἐρίαθ 

1.88 Γατΐ πΠΠΙΘΤΟ: ΤΟΣ ἡπᾶ6, ΕΣ σομἼαραίίζομα Πδγπτα οὐἵ-- 

ὨΠΠΙΣ, ΟἸΏΊΠ6Β ἦπ ΤΟΠΙΠ ἨΠΠΊΘΤΟ ΠΟΥΘμι),) οἰίαπι ροίοαίο 

Πηρυϊανπμν Ἔχροβία. [πῃ Θσθσοι δ οχῖθι8. ν ΤῸ Θπαυυαί8 
ππαρηδπι δοαΐα σοϑϊοχαιθ νοσοθίμτ, ἀπαρηδη Π6Ρ68 ἰατᾶα- 

ἂς, δα 4π89 Βαγαπῃ πη αϊα6 ὈΥΙηδΘα66 παΐηγα [α] θα Ππΐ, 

ἀϊοπιαμθ 4πᾶθ. 4168 80 7170]118, Ῥγδϑίοσϑα σγανὶβ ἰθυΐβαθε, 

πύαρααα μάτασι βπξ χηεᾶϊαθ, ΠΙΆ πιοᾶο ἐναοίαϊ5, ἀοσαῖ-- 

τΤη15, ΟΡ μη μτα. ΘΟ. ΡΟΣ 5. Παΐαπι Ῥ6Υ ΟἸηΐα, ἅ4πᾶ9 πῃραϊοοτία 

᾿φομνθηϊοιίαφας Γαπξ, απ46, ἐαἄθπι τηβᾶϊα Ρ]απ6 Θχοθἤητσα 
ἴμηξ, ἀρὶ ἄθροτθ, 1άααα ἔππὶ 1π ΨτΙοΐίοσιθ, ἔππη ϑχοχοῖία-- 

ἜοπΘ, ἕπτ Βαῖπθο, ἕὰπιὶ αἰ πθηΐο, ΟΠ ΠῖΡτι5. ἀθηΐαπθ, 486 

ΓΆΡ σοπι νἱοΐα8 γαΐϊϊοπθπι σομπιρ]θηξ, ΡΟ οὐ ἥψιιθ [ππητις» 

Πουΐ ἀ6. δυϊοξξοηθ βχογοια οσιθααθ ζβοΐμιαθ, ὩΡῚ 1 σοπε- 
τὰ, αυδεᾶδπι σομηπιπία [ρεοαϊαίοποιι χονοσανῖηπδβ, 400 

Ππλὰὶ τοοογάφίαᾳ ζ401}18. ἂδὸ σεσία ταοης νζδαθθ ἐγαάϊέα 



ΛΌΓΟΣ Ζ. 167 

ἘΔ, ΟΒαττ. Ὑ1. [95:1 ξ Ἐὰ. ΒΑΓ 1Ψ. (44, 548.) 
μεϑοδικὴν εἶγαι τὴν διδασκαλίαν, οὕτω κἀπὶ τῶν ἄλλων 

ἁπάντων ποιῆσαι" ταὶ πρῶτόν γ7χ8 περὶ τῆς καλουμένης 
ἀποϑεραπείας, ἐπειδὴ ἔμπροσϑεν ἐφεξῆς ἑτέταπτο, δηλώ- 
(ράϑ)σαντες γὰρ, εἷς, ὅσον ἐπιτείνειν τε “αὶ παραΐξειν χρὴ 
τὰ γυμγάσια πρὸς τὸ τέλος, ὡς ἐν ὑγιείας λόγῳ, ἀκολου- 
ϑεῖν ἔφαμεν αὐτοῖς τὴν ἐμοῖς γεωέ ἀποϑεραπείαν, ὑπὲρ ἧς 
ἤδη. λέγωμεν. 

Κεφ: 6. Ἕν μὲν καὶ πρῶτον, ὡς διττὴ κατὰ γένος 
ἐστί ἡ μέν τις ὡς μέρος, ἤ δ᾽ ὡς εἶδος γυμνασίου. 
περὶ δὴ τῆς ὡς εἶδος ἕξῆς ἐροῦμεν, περὶ δὲ τῆς ὡς μέ- 
ρος ἤδη λέγωμεν. ἅπαντος γυμνασίου. καλῶς ἐπιτελουμέ- 
γου τὸ τελευταῖον μέρος ἀποϑθεραπεία καλεῖται’ δύο δ᾽. 
αὐτῆς οἱ σκοποὶ, πεγῶσαί τε τὰ περιττώματα καὶ ἄκοπον 
φυλάξαι τὸ σῶμα. ποινὸς μὲν οὖν ὃ πρότερος σκοπὸς ὅλῳ 
τῷ γυμνασίῳ τῶν ἀϑλητῶν τε καὶ τῶν ὁτιοῦν ἔργον ἀναγ- 
καῖον ἐν τῷ βίῳ διαπραττομένον, οἷον ἤτον σπαπτόντωγ. 
καὶ γὰρ κἀκείγου δύο τοὺς πάντας ἐλέγομεν εἶναι σκοπούς" 

Δοοίνίπα οἴτθε, 114. οἱ ζπ σοι απὴδ οτηπῖθας ζαοἴαχο3) 80 
Ῥχσηθπι αἰξάρτῃ ἄς εα, ἀπαπὶ ἀροϊπογαρίαπι γοσαμὲ, δοῖμ-- 

γοβ, αυδμπἀοασῃϊάοιῃ 6α Ῥχοχίιηο Ἰοοο ἐγαοίαπαα 1 [ἀρ61]-- 

ΟΥΡῸ5. οἵδ γχοροία. Οαῖρρα τῦὶ, ᾳποῦβατθ Σμΐθπάεχα δι-- 

δούρατ δχοχοϊζαϊομιθια ορογχγΐοαξ, ᾳποά «α [αμϊέειϊ5. ταϊο- 

γ6 πὶ Ῥου ποῖ, Ῥγαθοθρίμητιβ,. ποιη ἀποαια [δαὶ ἃςθον 8 
αἰχίηγιι8 δροϊμοσαρίαμι, ἄρ πὰ ἤπηο 56 Π.15, 

ἀρ. Π. ἘΠῚ ρίταισ πππὶ φαϊάθηι ΡυἸπηαμ, αποᾶ οα 

ξθπορα ἄμρ]ος εἷς αἹΐοσα αυΐάθπι Ἐχοχοϊξαϊλομθ σθὰ 4158, 
ΑἸΐογα 6715 σϑὰ Γροοῖθβ, ἂς ἀβ δὰ αυϊάφῃι, φπαθ σοι [ρο- 

οἷο σεηἤοίαχ, ρΡοΐοα ἀϊσοπιις; 46. εαὰ νεσο, πᾶ τιξ βᾷγ8 

Βαρεΐασ, χθηῦ Ὡσοπάᾶτπι,. μηδ ΘΣοχο δ! οῖ5 Ῥχορϑ 

Ῥοταοίαθ Ῥοπιδσηα Ῥῶγβ δροϊμογαρία αϊοῖτισ, Ἐπ ἀπρ]οὶ 
ἴοορο, [αῇοιρσεισ, εἰ δ Θχοξοπιοπία ἐχρυχρεῖ, εἴ τᾷ οογ- 

Ῥὰ5 « ]Ἰαπιιαάϊπα ἐπέατα τεᾶάαῖ. (ογημιτβ ἐσ ῬυῖοΣ 

Τρορὰ8. οἰξ μι ἜΣ θγοϊἐαξ ΟΣ οἴμπὶ ΔΕΒ] Ἔταστιση, ἔπ} Θοχτιιν 

«ὩΣ ορῇϑ δ αιοά νἱΐαϑ “πεοοανταμι οχογορηΐ, ὑξ Σοάτοι- 
(πηι, ᾳαυσπαοσυϊάοιπ 6}85. ἀποίιο ἄμρὶοχ Ομλπῖηο [οΟρτ5 



χὸϑ ΤΩ. ΦΗΚΘΟΥΞ ὙΓΙΣΖΝΩΝ" 

ἘΔ: ΟΒατε. νι. [9{: 95.} ἜΔ4: Ῥαί.τν. ἄσιτος 

ἐπιῤῥῶσαί᾽ τὸ τὰ στερεὰ: μόρια «τοῦ ζώου ᾿καὶ- πενῶσαε τὰ 
πεφιττώματα.- ὁ δ᾽ ἼΣΣ τῆς ἀποϑεοαπεξας σκοπὸς ἐνοτῆ-- 

γαΐξ τε "καὶ διαχωλΐσαι τοὺς εἰωθότας. ἐπιγίγνεσϑαι τοῖς 

ἐμετροτέροις γυμγασίοις πόπους. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἀϑλη- 
“τῶν, οἷον ἤτον σξαπτόντων, ἢ ὁδοιπορούντων, ἢ ἐρεασόν- 
τῶν, ἢ τι τοιοῦτον διαπραττομέγων ὅτιοῦν ἔργον ἀναγκάῖον 
ἐν τῷ βίῳ, ἑτοιμότερον οὗ χόποι συγίστανταν, πλὴν εἴτις 

ἐἀποθεβαπείᾷ χρῦτο" κατὰ δὲ τὸ προκείμενον ἐν τῷ γῦν. λόγῳ͵ 
σῶμα, τὸ χάλλισξα κατεσχευάσμέγον. ἀπηῖλ ἀγμένον τὸ δου- 
λείας. ἁπάσης, ὡς μόνῃ ᾿σχόλάζειν ὑγείᾳ, σπάνιος. ἡ τοῦ χό- 

ποῦ γένεσις. ὥσπερ γὰρ οὐδ᾽ οὗ πλεῖστα πονοῦντες. ἀϑληταὶ 
κατ ἄλλο τὸ γυμλώσιον ἐφεδρεύοντα “πον ἔχουσι; σιλὴν τὸ 

καλούμενον ὑτὲ αὐτῶν, τέλειον; οὕτως οὐδ᾽ οἵ βίον ἐλευϑ ἕ- 

ριον ζῶντες ὑγείας μόνης. ἕνεκα γυμναζόμενοι ποπιαϑήσονταί 
στῦτξε διὰ τὸ μὴ εἰξ ἀνάγκην ἀφικνεῖσθαι τοῦ τοιούτου 

γυμνασίου. τοῖς 'μὲν γὰρ. ἀϑληταῖς ἀναγκαῖόν ἔσειν; [95] ὡς 
ἂν παρασκευάζωσι. τὼ σώματα πρὸς τοὺς ἂν τοῖς ἄϑλοις 

πόγους, ἄμέιρους ἔσϑ᾽ ὕτε καὶ δὲ ὅλης ἡμέρας γιγνομένους, 

Εἰξ, “οὐ οὐ [0145 ΠῚ π|6}15 βατέδα ἤσταθε, .6ἢ ϑχογουϊθηία 
εζρηνρεῖ, Ῥρόρυλθ. ἴαπιοπ δροίποσαριαο ΤὉΟρὰ5. εἰ, ὧἱ 

Τα ὐπάτῆοαι, αδο Γαοοράοτο ἱμπιηοάϊσο Θχϑχοιο [Ὁ] οὗ, 

ταπιπιον αὶ αἰαπδ Ῥυσμῖ οαί. ΑΟ ΔΠΠ6ε15 φαϊἄθηα, ἤοιξ δὲ 
118), 4ὶ ψῈ} ἑοάχτηξ, ν6} 16 ἀραμξ, ψ6] τοησαπί, να] 

Ἐ416 φαιρ μία ὄρέιθ νας, ποοοίἴαχίατη ομθίμξ, ὑγαρῆο 1655: 

Πιμάϊηο5. ὩάΠαπ, αὐτῇ ρο Ποραρία ἀδντδηξας. Ὑόγαι ἄς 

αὐο ος Ἰσοὸ ἀρτιηλδ, ορείπιδ δομιράταϊπηχ ΘοΣρμ8, ποῖ 

Ὁ μη Γούνηαῖα δ Ἡρόγαπι,, εἴ αι ΓΑμ ΔΕ ναοαΐ, τὰν 

τὸ Ἰαπιιααῖηε. τεπίαίτα. Θιοα ὀπίχη αἰ μ]οίαθ, ᾳιοβ [ὉΡῸΣ 

1ΠαΧητι5. οσόχοξε, “ΠΏ]1Ο ἀΠ 10 ἘΣΧΌΤΟΣ ΓΑΙ ρσϑῆοσο ΟΡ ΏΟΣΙΣ 

Ἰαϊπιιάταϊ Γαπΐ; Ῥταοίογπαδα 6ὸ, αποά ἀρ 1ρῆδβ: Δ ΓΌ]ιι-- 

ταμὶ ἀἸϊοϊίαν, 1 “ἧδο «οἱ υἱϊαπν ἀόραθε Ἡρεναῦ, δὲ (αἰ 
ταπιι να] μα] 18. {πιπᾶας σὁταῖία ἐχθγοϊξαναχ, τιδαϊιαμ 

1ΔΠραπίαν, Ῥυορίοσοα αοᾷ 1} ἀϑησ ΟἹ Ἔχ θυ πα αἰ τα 

ΠῚ Π1ὰ πϑοοίπίεῖξ δορανἕαῦ. ΑΙΠΠ 15. Ἐπῖπν πδος δ οἱ ((το 

ν] Θησο δά’ Τὐϊπησάϊοοβ τ οεΥίδλητ 5. ΙΔ Ρογθ5, Θέ τα 

τοΐάτι ἀἰόπι αἰϊφααηάο σομεμπμαΐοβ, ρναθραχαΐο 76 πὶ θοὸν" 



ΟΓΟΣ τὶ 169 

Ἑᾶ. Οἰάτε. ὟΙ; [95. ἘΔ. Βαῖ. τῇ. (:45.) 

)υμνάζεσθαί ποτε τὸ “τελεώτατον ἔπεῖνο γυμγάσιογ, ὃ δὴ 
καὶ κατασάευὴν ὀγομάζουσι. τοῖς ὃ᾽ ὑγιείας μόνης ἕνεχ 
γυμγαξομένοις οὔτ᾽ ἀναγκαῖον οὔτε χρήσιμον ὅλως ἐσεὶν 
εἰς ὑπερβάλλοντας ἄγεσθαι πότους, ὥστ᾽ οὐδεὶς φόβος ἁλῶ- 
'ζαν χύποις. ἀλη ὅμως ὠποθεραπεύειν αὐτῶν χρὴ τὰ σώΞ 
μάτα, κἂν εὖ μὴ, διὰ χύπου προσδοκίαν, ἄλλά τοὺ τοῦ κεΞ: 
γῶσαν ἕνεχα τὸ περιττώματα. προσγέγεταν δ᾽ ἐξ΄ ἐπιμέτρού 
τῷδε χαὶ ἥ πρὸς “τὸν κύπον ἀδιράλεια. εἶ γὰρ, καὶ ὅτε 
μάλιστα τὸ μέτρον. αὐτοῖς τῶν γυμτασίων ἄκοπόν ἐστιν, “αὶ 
ὃ τῆς ἐνεργείας τρόπος ἀβίαστος, ἐνδέχεταί ποτε λαθεῖν τὸν 
γυμναστὴν ἂν ἑκατέρῳ ἐν σμικρὸν, ὃ᾽ παροφϑὲν ἐῤγάζεταί 
τινὰ, καὶ εἰ μὴ μέγαν, ἀλλὰ βραχύν γε τῷ γυμναζομένῳ τὸν 
πόπον, οὗ μὴν πρυσήκεν τὸν ἑαυτῷ - ζῶντα καὶ μόνῃ σχο- 
λάζοντα τῇ τοῦ σώματος ὑγείψ “βχιάπεεσθαϊ ποτε οὐδὲ τὸ 
σμικούτατον. - ἀσφαλέστατον οὖν ἀποθεραπείᾳ χοῆσϑαι δια 
σιαντός. ὅποίαν δέ τινα, ποιητέον αὐτὴν, ἡ τῶν σκοπῶν 

φύσις ἐνδείξεται, ἐπειδὴ γὰρ πρύκευταν τῶν ἐν τοῖς στερεοῖς 

γότο πη). ἀΡΙΟΙΕΠιπτππι 1Ππὰ οπξοτροιεῖατα (Ρἢ κατασκευὴν 

νοξαμ!) αἰϊαπαημᾶς ὀρθοῦ. Ὑδίθμι «τὰ ἰαπΐαση {πε δθ 

Ῥόμαθ ναϊοϊεά 15. σἁθ!α᾽ ἜΣ ΘΡΟΙα τι,, 118. πθὺ ΘΟ  Ή τ, 

ἢδο π{ΠῸ γ]αη6. οἷν “τη πιοάϊοοβ Ἰάρογ 5. ἀάτο; τίδαας Πϊς 

ἈΜΠ1]105: αν ΤΠ 1115. πιοίτσβ.. ΝΊΜΣΠΟ ἔθοῖτίβ ἕαπηο ἄδην 

ἀροῖβοναρία παπίαν,; οἰ πα}! ἼΒΠΙ 1115. ΟΣ Θ, ἀξ 

οΟθ. ΘΧΟΓΘ ΠΟ ΠΙΟΤ ΠῚ ΡΥ ΒΣ ἐλαία: ΟἿἹΣ ΖηΠΠροΣ εἰαιν 

1αΠπππιά 15. ΠΠ οιν [45 ἀσοεᾶϊς ΟΝαῖ οἱ Τρ Ἔχογοϊ ξαϊομῖς 

χα άτι5.. Η15. εἴν. ἃ 1αΠπὲπαϊης (ἀΔηὶ χη ασέτηνθ δἰϊοπαδ, τοίου 

1546. ΟΠ}15. γϑῖο  Ῥίαη6. οἰΐχα νυἹοϊοπίϊαιῃ ; ἔΘΙῚ (απο 

«Πφααμᾶο «-Ροῖς, αξ ἐγααπαῆεῖ τα πἰσόφας ῬααϊπηΣ απΠ4 

Γαριουξαριαξ,: απο πορ]οξέαμν, ἢ Ποῖ ἡπασηαμ,. οοὐέθ 1ς9 

σνοπὶ οχεχοϊίαϊο αι πάϊθαν οὐποιίςέ. Οαρίδχαχα πολ οοι- 

νϑοϊξ, αἱ ΠΡῚ νναῖ, ἐξ ὉΠ σΟΥΡΟΓΙῚ5. [Δι ΐα! νασξὲς, πε 

61 πη ΙΔοδαίαν. ἀξαᾳαάτα, ΟΕ ΠΙματηι " Τελατις πε 

ἀροιιεσαρία Γεπηρον αὐ. Οὐδθ᾽ ἀπά }19. ἀμΣθοπᾶδ ΠΕ, Τρῆς 
ἐπυϊα, δά {πιο ἰεπαϊπιαθ, ἀοιποπ σας πιαῖπιτα. ΠΙΔηχ 

«ἘΟΏ ΑΜ τᾷ Ῥεῦηλῶδ, τξὶ [6Π]}1ἀαστιπὶ αὐ] 8115 Ραζίπιτι ὁχ- 
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τοῦ ζώου μέρεσι περιττώμάτωγ, ὅσω ϑευμανϑέντα καὶ 

λεπτυνϑέντα πρὸς τῶν γυμγασίων ἔτι μένει κατὰ τὸ σῶμα, 
κένωσιν ἀκοιβῆ ποιήσασϑαν, χρὴ δήπου τάς τε δ᾽ ἑτέρων 
ἀνατρίψεις παραλαμβάνεσθαν μετὰ τοῦ συντείνειν τὰ τρι- 
βόμενα μόρια, καὶ πρὸς τούτοις ἔτο τὴν χαλουμένην. τοῦ 
πνεύματος κατάληψιν. ἐπεὶ δ᾽ οὔτε τῶν τρίψεων ἐν ἁπασῶν 
ἔστιν εἶδος, οὔτε τῆς τοῦ πνεύματος καταλήψεως, ἄμεινον 

᾿ἐχλέξασθαν τὸ χρησιμώτατον ἐξ ἑκατέρου. τῶν μὲν δὴ τρί- 
ἀμεων αὖ σχληραὶ συνδεῖν ἐδείκγυντο, τουτέστι πυχγότερόν 
τὸ ἅμα καὶ σκληρότερον ἀποφαίνειν τὸ σῶμα" ὥστ οὗκ ἂν 
ἁρμόττοιεν αἵ τοιαῦται τοῖς παροῦσιν, εἴ γε δὴ τὸ μὲν πυ- 
χρούμενον ἐντὸς ξαυτοῦ στέγει, τὸ δ᾽ ἀραιούμενον ἐπιτρέπει 
διαῤῥεῖν τοῖς περιττοῖς. οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν σπληρύνεσθϑαν 
τοῖς συντεταμένους ἐναντιώτατον, (αὐξάγτει γὰρ αὐτῶν τὴν 

διώϑεσιν,) τὸ δὲ μαλάττεσϑαν χρησιμώτατον. εὔπερ οὖν 
ἅμα τὸ διαφορεῖν χρὴ τὰ περιττώματα καὶ μαλάττευν τὰ 
συντεταμένα, τὰς σκληρὰς τῶν τρίψεων φευκτέον, οὐδὲν δ᾽ 
ἧττον, οἶμαν, φυλακτέον ἐστὶ καὶ τὰς βραδείας, ἐπειδὴ 

οΥοσποπΐα,. απαθοι]π6 οσοαλαοΐα οχίοππαΐαηιθ ΡῈΣ 6 Χοτ- 

οἰϊαομ πὶ 11 ΘΟΥΡΟΥῈ δᾶμππο ππαπθηξ, ῬΤΟΥ 5. 6]]οϊαπίατ, 

εἰ ἐοϊομοβ, 4πᾶθ ῬῈῚ 41105 δἀμῃιηϊ υθηΐαν, ΔΘ] ΠΡ τὶ 

φροσίεριε, δὲ οὰπὶ μῖ5 ὑπ ὅπιπι ἐρίαττιαι, απᾶ6 ΦνΤοατίαν, 

Ῥαντιηι τοηἤπομθπι, ἔπμ οἰΐαμχ Γρίτ ἴπι5. ΘΟ ΠΟ θ. ἀξ 

ᾳυοπίαιι πιθο ἔγοϊοπαμπι ππΐοα ταΐῖο οἱἿ, πθοὸ [ρίγιξηβ οο- 

μὴ ρεπᾶϊ, ἄο!ρονάππι ας πἰσοααθ σοῦ οἵδ, αποα πε11Π1|-- 

χααπὶ οἷἉ, Αἴααθ εχ ζγιοπομῖρα5 ααϊάρα πὰ ἄμπτα 6, 

φΟροσα οουροσᾶ, Ποὺ εἴ ἀοπῆογτα ἤηλμ] ἀπνίοσδααια σϑᾶ- 

ἄξενα ἰταδιΐασι απι εἢ. Τίασπ Βαβθο δᾶ χθβ ρυοροῇίαβ. 
Ῥατηπι εἰς δοοοπιπιοᾶα; βαυϊάοῃι, ασποῦ ἀφπίαξιν, 1ηΐτα [Ὁ 

οἰλπᾶϊε, αποᾶ ἸΙαχαπι ἢ , ΠΡϑστπὶ ΘΧΟΥΘΙΊΘΗ 18. δχίξιτα 

φιδθρεὶ, δᾶ δαπᾶςπι πιοάμπι, αποᾶ ἀμγαΐ, 115, 4πα6 ἔθηία 

ἴμπΐ, πιαχίπηθ εἴ δἀνογίμμι, τί απο φογππι αἰϊδοΐππι τηά- 

δἰ δἀαιιροῖ; σολιίτα ᾳποᾶ π|0111Ὲ, 14 οὐ αὐ. ϑὲ 

ρίζαν ἔθμιο! οὲς Ἔσχογοιηθηΐα ΟἸροῦΣ, εἴ ᾳπαϑ ἰοχία [απ 

ἸΏ ΟἿ ΠῚ οομνεμῖς, ἄτα οοχὲρ ΖὙΙΟρπε8. οχαπῖπο [πμξ ζ8-- 

οἰοιᾶαε; πδο [15 ῃ]πῈ5. ἃ Ἰοπεϊ8 σανεμπάμππηι ἀυΡλίσοσ. ΝΝαμι 



ΦΟΙΌΣ Ὁ 6 λ7: 
ἘΔ. Ομοτε. ΨΊ. [95.1 Σ ΩΣ ἘΔ. Βαῖ, τ. (α45. 
γὰρ οὐκέξ ἐξ αὑτοῦ. κιγεῦταν τὸ σῶμα, πίνδυνος αὐτῷ ψυ- 
χϑῆναί τὸ καὶ πυκγωϑῆναι, μηδὲν ἐπιχούρημα ϑερμαῖγον 
ἔξωθεν προσλαβόντι, διὰ τοῦτ᾽ οὖν οὗ μόνον εἷς τάχος χρὴ 

τρίβειν, ἀλλὰ καὶ πολλαῖς χερσὶν, ὡς οἷόν τὶ ἐστὲ μάλιστα, 
ὡς μηδὲν εἶγαν μέρος τοῦ τριβομένου. γυμνόν. ἀλλ᾽ εἴπερ 
μήτε βραδεῖαν εἶναν προσήχεν τὴν τρίψιν, μήτε σκληρὰν, 
ἔλαιον δαψιλὲς χρὴ περικεχύσϑαν τῷ τριβομένῳ σώματι" 
καὶ γὰρ εἷς τάχος τοῦτο καὶ εἷς μαλακότητα τῇ τρίψευ 
συντελεῖ, καὶ πρόσεστι αὐτῷ τι καὶ ἄλλο μέγιστον ἀγαϑόν" 
ἐχλύεν γὰρ τὰς τάσεις, καὶ μαλάττεν τὰ πεπονηκότα κατὰ 
τὰς σφοδροτέρας ἐνεργείας. διὰ ταῦτα μὲν δὴ φευκτέον ἐστὶ, 
τὴν σχληρὰν τρίψιν, δὲ ἕτερα δὲ τὴν μαλακήν" οὔτε γὰρ 
ἐξιχγεῖταν πρὸς βάϑος ἣ τοιαύτη τρίψις, ἀλλ᾽ αὐτόϑι που 
χατὰ τὸ δέρμα καὶ τὰς πλησίον αὐτοῦ σάρκας ἐκλύεται, 
οὔτ᾽ ἐχκϑλίβεν τὰ περιεχόμενα κατὰ τοὺς στεγοὺς τῶν πόρων. 
περιττώματα. δὲ ὃ δὴ τήν τὸ σύντασιν τῶν τριβομέγων 
᾿'παραλαμβάνομεν, καὶ τὴν τοῦ πνεύματος κατάληψιν. ἡ μέση 
τοίγυν μαλακῆς καὶ σχληρᾶς, ἥπερ δὴ καὶ σύμμετρός ἔστιν; 

φῬοπαπαμι ἃ ἴδ σουρτβ ὭΟΠ ΔΙΊ Ρ]1τι8 την δ, ΡΟΣ ΟΠΪΠ τ. 

εἴ, πῷ ζυϊσοίοαϊ δ ἀξηῇῆιβ ἢ αἴ, ἄππχ 11 ορα δχίεσπα 

φΆ] δι, Ηδο ἀοίίαν ἀρ σαπία πολ [ΓΟ] ππὶ σπλ σο] ον αΐς οἹἢ 
Τγιοανιάτιμι, [οα φοἴΐαμι, αποαᾷ ΠΟΣῚ μοί, χατ7ε15 πγαηῖρτιβ, 

4ὸ μ1]11ὰ ΟΟΥΡΟΣΙΒ. Ῥὲτ8 πτιᾶα πηαποαῖ; Δὲ ἢ πδο ἑατχᾶσπι, 
οἴ ἡ ]Ἰοοποη ορογίθε πθο ἀπχαμ,), οἱθίαηλ ΜΣλΐσιπὶ ἤὙ01- 

φαπᾶο σΟΥΡΟΥῚ ἸαΥρΙ[ου ΟἰτοππιμπαΙ ἀοΡοῦ 1: 14 ομῖμι δᾶ 

νεϊοοϊζίαΐο παι ἤπλὰ] οἱ το] 16 Φ ΙΟΈ Ομ ]5. τητ] πὶ σομᾶτι-- 

οἷξ, εὖ δ᾽ϊοαυΐ δπᾶ ποῖ Γροπμάμπηι τποαϊοογο σοπιπιοᾶππι 

αἴοσε, ᾳπαπᾶο οὐ παρ ἔθηΐα ἔπηΐ σϑιατιξ, δὲ ἀτιὰς ἡπίου 

γε μομιθηεα5 Ἰαροσαπάπῃ ξα!σαΐα [απ 6.011. Αἰαιια μΐ5 
αὐϊάοιι ἄς σαπῇς ἄμσγτα νἱΐαπιαα εἰξ ἔγιοο, ΟΡ 4115 ψεσο 

τη 1115; ααΐρρα δὰ πδὸ δήἼο ἀομιζίασ, [δα οἶτοα οπέεπι 
ἀρίδμι οἵ οἱ ψίομιδ5 οαγμ68 ΔΙ ΠΠΟ]ν1Σ, Ζιθο 6α ἀτὰθ ἐπ ἀπ- 

δα [5. ταθαίθαβθ σοπέομία Ἔχοχειθπΐα [πὶ οχέσπαϊ!ς, Οπ75 

Ῥχοΐξοϊο οαυία ἔπη ἐρίαστιπι ἘρΙσαπ ἄσγτπ Ῥατέπμι ἔθη Πο-- 

16 πὶ, ἔπι Γριχιία8. σοΒΙ ΒΙ οπμ 6 πὶ 1η) απδίμιι8, Δίςαϊα Ἰριίαν 

τη 01115 ἀπχταθασθ, 4πα6 βαάθμ οἵ χῃθαϊοουβ οἴξ, 4} αἰτγῖπ5-- 
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ἐκπεφευγέναν φαΐίνεταν τό τε τῆς μαλακῆς ἄπρακτον σαὶ τὲ 
τῆς σκληρᾶς βίαιον χαὶ βλαβερόν. ἐνεογηθήσεταν δὲ; τῶν 
μὲν. τοῦ τρίβοντος χειρῶν ἐῤῥωμέγοως ἐπιβαλλομένων, [96] ὡς 
ἐγγύς πὴ τὴν ἀπὶ αὐτῶν Θλίψυν εἶναι τῇ ,σκληρᾷ τρίψει; 
διὰ. δὲ τὸ πλῆθος τοῦ λίπους χαὶ τὸ τάχος τῆς φορᾶς 

ἐχλυομέγων τοσοῦτον, ὡς ἄἀπριβῶς γίγνεσθαι σύμμετρον. τὸ 
ἧς γὰρ λίπος οὐ σμικρὸν ἀλεξητήριόν ἔστι. βιαίας ἐπιβολῆς, 
τό τὲ βραχυχρόνιον τῆς ὁμιλίας ἘΡΉΤΟ ἀφαιρεῖ τῆς βι: 
δίας, ὅσον καὶ τοῦ χρόνου. τείνειν δ᾽ ἀξιοῦμεν ἐν τοὐύτῷ 
τὰ τριβόμενα μόρια. χάριν τοῦ πᾶν ὅσον ἐστὶ μεταξὺ τοῦ 
δέρματος καὶ τῆς ὑποπειμέγης σαρκὸς. περίττωμα διὰ τοῦ 
δέρματος ξάπενοῦσθαι. γαλὰρῶν γὰρ ἀμφοτέρων ὑπαρχόν: 
ἕῶν, οὐδὲν μᾶλλον ἔξω φέρεσϑαν τοῖς περισεώμασυν ἢ εἴσω 

᾿ συμβήσεται" ταϑέντων δὲ τῶν ὑποκειμένων τῷ δέρματι, 

“ἄν; ἐκτὸς ἐκερένετάυ; καϑάπερ ὑπὺ δυοῖν πιεζύμεγα χε 
θοϊν, μιᾶς μὲν αὐτῶν τῆς ἔξωϑεν ἐπιβεβλημένης τοῦ. ΤΟΙΣ 

βοντος, ἑτέρας δὲ τῶν τεταμένγων ἔγδον μερῶν. δὲ αὐτὰ δὲ 

ταῦτα καὶ ἡ τοῦ πιεύματος ζατοχῆ παὶ κατάληψις οὐ 

488. Ἰησογητηοᾶό ἀρος νἱ Δοίαν,, “ὃν π|0}115 ἱποίβοάοία,, δἕ 

ἀυτας “νἱοιθαῖα ποχᾶαῆς,. Εαὰ γϑῖο βεσποίδίμν, 1] σα 8 

ἀπϊάοηι ἸΔῊΡῖι85 ὙΔΙΘΏΓΟΣ 1] ΘΟ 15, 1ΐὰ τι ΘαγΠ) ΠΡ ΘΗ 

αἂ ἀυραᾶτηα ἔΡΙΟ οι θην Ῥγοσίμια ἀθοδᾶθξ, οδεξουαη ῥρίπριο-: 

αἰη18 ὀορία δ᾽ νοϊοοϊξεῖθ πον θα  Θαἔθ πη ἢ5. τϑιη1Π|5,. ὅὅὃΣ 

Ῥΐαμις δναᾶαὶ χηβάϊοοχθ, Ναι εἰ Ρίηρποᾶο ἐρία νψα]θη- 

λοΥῚ5. τη 1. 1 Π] ΘοἴλοΣ5 ΠΟΣῚ Ἰόνδ Ῥταρπάϊσηχ οἴ, οἵ 

Ῥεονίϊαβ ᾿ρία σοηίαοίαθ ἑαμΐτίπη ἄθηηΐξ 46 νἱοϊοπέα, «παπ-: 

τὰμλ εἴδπὶ ἀ6 -ἰδρογθ. Ῥόστο ἰομ εμᾶαβ ὀρζζου, ἄπμλ {715 

ὀαπέιη", Ῥανίαθβ. σοηθπναβ, απὸ, αὐἰδαπα ἴπ|ον σπίθα δ 

ΓαΡ]φοἴαμν. σαντο Θχοσζοιηθηΐονιτα τοπᾶρε,. ῬΘΣ ομΐοηι 6Χχ- 

Ῥε!Πδίαν. οΟἰπρρὲ ἀαραραβ. 115 1 χῖ5. ἤῸΠ Πιᾶρὶβ᾽ ἔργ α3 

ἀπμαπι Διο ΤΟΥΡῚ “δχουθιηθαΐα σοπίζησοῖ, ἀἸομ 15. ψεσὸ 

118, 4π86 [ὮΡ σὰΐξ [ὩπΕ, ὁπιμΐα 6185 οχέαπἀπηΐαν δεῖ σ6Ξ 

ζαΐια ταᾶῦτὶ ἜΣΡΥ εἶα, τπὰ ΤΟΥῚ5 6788 ΠαΘ, αἱ Γρισαῖ; 

Δ] εγα ἱπέϊι8.,᾿ ρῆβ5 [ΟΠ]οοῖ, απαθ ἐς ἀππηξαν, μαγΈΡτι5. π18-Ξ: 

ἨῺῸ5 νἱοοῃ [πρΡΡ] ΘΠ ρτι5. ἀὸ ῥχορίευ μπαθὸ αυϊάθμ ΠῸΠ 

εσῖρεια ρόσῖο “ροίπογαρίας οἷ βρινιίπ8. ἀφίεμεῖο οἱ οομῖτ 
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σμικρὸν «μέρος ἀποθεῤαπείας ἐσέΐν᾽ “ὀγομάζεταν δὲ οὕτως, 
ἐπειδὴ ἅπαντας. ἐγτείναντές τὸ χαὶ σἐροστείλαντες τοὺς μῦς 
τοῦ θώρακος, οἵ κατὰ τὰς πλευράς εἶσιν, ἐπέχομεν τὴν ἔχε 
πνοήν. συμβαίνει. γὰρ τηνιζαῦτα τὸ ϑλιβόμενον ὑπὸ τῶν 
πλευρῶν πνεῦμα πεχωλυμέγον ἐκπνεῖσϑαι, διὰ τὸ χεχλεῖ- 
σϑαὶ τὸν λάρυγγα, πᾶν ὠϑεῖσθαν κάτω πρὸς τὸ διάφραγμα" 

τούτῳ δὲ ὕ ὑποκειμένων ἥπατός τε χαὶ σπληνὸς, καὶ γαστρὸς, 
καί τίνων ἑτέρων, συγεξαίρεσϑαν ταῦτα σύμπαντα τῷ δια- 
φράγματι. χρὴ δ᾽ ἔν τούτῳ συντείνειν ἀτρέμα τοὺς. κατὶ 
ἐπιγάσεριον μῦς, ἵν᾽ ὑπὸ τούτων τὸ ἅμα καὶ τοῦ διαξ 
φράγματος; ὥσπερ ὑπὺ δυοῖν ϑλιβόμεγα χεροῖν, ὕσα με- 
ταξὺ κεῖται μόρια, τὸ περιεχόμενον ἐν αὐτοῖς περίττωμα 
ἡρὸς τοὐστὸς ὠϑῆ. τὰ μὲν οὖν μεταξὺ κείμενα τό τὲ πάρ 
ἐστι, χαὶ δ᾽ σπλὴν, καὶ ἡ γαστὴρ, καὶ χκώλου τὸ καὶ 
λεπτῶν ἐντέρων προὔχοντα" γῶραν δ᾽ εἷς ὑποδοχὴν ὅτοι- 
ἰόν τόϊς ἐκϑλιβομένοίς περιττώμασιν ἡ τε τῆς γαστρὸς εὔρυ-: 
χωρία πᾶσα, καὶ τῶν ἐνταῦϑα. κειμένων (246) ἐντέρων αὖ 
μοιλύτητες. εὖ δ᾽ ἀργοὺς ἀκριβῶς ξάσαις τοὺς κατ᾿ ἔπι- 
γάστριον μῦς, οὐδενὸς μὲν τῶν εἰρημένων ἐκκεγώσεις τὰ 

ὉΪΠΟ ; ἀρρϑιαηξ σοτο 1ΐα, εὖὲ Ὀπηπῖθιβ ΓΠπογδοῖβ σπου} 15) 
41 οἶτοα οοίαθ. Παρ οπίτι, ᾿πέοπειθ οοδοιβαιο οχρίγαίο-- 
πθηΣ ΘΟ πο ηλπ5. ΑΟΟΙαΙῈ παπλατιο οὐτΐον, τῇ ΓρΙυτ 5... ηαΣ 
ἃ ὉΟΠῚ5 ῬΥΘΗΝ τιν, ἄτχη οΠϊαν!, απο οἱαπίις Πὲ Ἰάγγαχ; 
Ῥχομιβοίασ, τανοσ αβ ΡΟ πὶ δα ἐστον ον πχὰ Γορέμτη 46- 
ἴπτ., αἴσπθ ὩΣ Ὁπ ΠΟΌ; πᾶ ΣρὴΗ͂ [Ρίμπέ, οὐμμΐα ἤσημ 

ΔΙ] απΐαχ; 76οΌΣ, 116 π, ψοπΌ]ου5, εἴ ἡπαράσηι α]τὰ- 

Οροχίθθιξ. ἀπίοπι Σμΐουϊπν πιτιοαϊο5. φποααθ, «(ὯΔ ἰπ ἀρᾶο- 

Τηϊη6 ἴαηξ, Ἰονάΐον Ἰπΐομαϊ, τι Ὁ 15. πα οαπὰ Γερο οὐα 

δομῖπα τηᾶπιι Ῥγ6Πϊ5 πᾶς “πίον [πὲ ῬαΣ 5. ΘΧΟΣ ΘΠ 6}-: 
τατὴ, ἢ αποᾶ μέτα [6 Βαρεμπξ,  ἤοχαβ ἐμηρθ]]αξ, ΟΞ Ρουχό 

Ἰηραϊα6 Σηΐοσ μαος ματος σομπεηΐαΣ 76οισ, Πθη, νόθα ]- 

ΟὨ]5. οἵ στα 46 ἑεπυΐδ: λα οἰξιΣ ρασίθβθ. παρ Ῥσοσϊποηξ, 

Ἐοοα νεχὸ. δὲ εχοίριθηα. απ ἐσροΠππίαν οχοσθηιθμία 

Ῥαΐεπε ἔππι., το πέν:ϑ, ἰοία σαρᾶοϊ(88.. πῃ ἱῇμῖο σοημῆβοι: 

εἰπτ Τα ΠῚ πόστιση οαντΐαβ: 851 ψεὐο ΖΌΣΙΟΥΙ ρίδμηθ, ἀρἄομ: 

ΒΪδ5. σατο] 05. ρα τη5. ΠιοΥθ, Υα  Ππ5. ῥταθάιοΐοστηη δχοχές- 
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ἙἘΠΛ. Ομιατι. ὟΙ. [96.] ἙΔ. Βαῖ. ΤΥ. (46.) 

περιττώματα, τὰ δ᾽ ἐν ϑώρυκέ τὸ καὶ πγεύμονν μεταστήσεις 
χάτω, προσήκει δ᾽ ἐνταῦϑα μεϑίστασθαν μᾶλλον αὐτοῖς 
τοῦ μένευν ἐν ἐκείνοις, ὅσῳ παὶ ἢ πένωσιίς ἕτοιμοτέρα τῶν 

ἔν τῇ ποιλίᾳ περιεχομένων, ἤπερ τῶν ἂν πνεύμονί τε καὶ 
ϑώραχι. τὰ μὲν γὰρ ἐμεῖταί τε καὺ ἀποπατεῦταν ῥᾳδίως, 
τὰ δὲ μετὰ συντονίας τὲ καὶ βίας ὑπὸ βηχὸς ἐχβάλλεται- 
εἰ μέντον τις ὅμοίως ταῖς φρεσὶν ἐντείνεν τοὺς κατ ἐπιγά- 
στρίον μῦς ἔν ταῖς τοῦ πνεύματος καταλήψεσιν, ἀκριβέστε- 
ρον μὲν ἐχκπαϑαρϑήσεται τὰ κάτω τῶν φρενῶν σπλάγχνα, 
μεταστήσεταν δὲ οὐδὲν ἔκ τῶν τοῦ πνεύματος ὀργάνων εἷς 
τὰ τῆς τροφῆς, ἄλλ᾽ ἅπαν ἐν ϑώρακί τε χαὶ πνεύμονυ μένεν 
τὸ περίττωμα. διὸ δὴ τὴν τοιαύτην κατάζηψυιν τοῦ πνεύ- 
ματος οὔκ ἐπαινῶ φῦν, ἔτν δὲ μᾶλλον, ὅταν ἤδη μηδ᾽. 
ὅλως τις ᾿ἐντείνας τὰς φρένας ἰσχυρῶς καὶ βιαίως προστείλη 

τοὺς κατ᾽ ἐπιγάστριον βῦς- ἀνάγκη γὰρ ὃν τῷδε ἐμπίπλα- 
σϑαι μὲν αἵματός τὸ καὶ πνεύματος ἅπαντά τὰ κατὰ τὸν 
τράχηλον ἄγγεῖω καὶ μόρια, φέρεσϑαν δ᾽ ἄνω τε καὶ πρὸς 
τὴν κεφαλὴν, οὐκ ἐπὶ τὴν γαστέρα καὶ κάτω: τὰ περιττώ- 

τηρηΐα ψϑοιαἾ)18, α(πᾶ6 σψΕ͵Ὸ ἱπι ἔπόγαοα δ ῬΆΪΠΙΟΠΡτι5. Πα-- 

Ῥαηΐαν, 6 ἀδουαπ, ἐγαηβίοσοθ Ἐσχροαϊξ νοῦο ππὸ ροίϊα8 
ἘΓΑΠΒΙΟΥαυιΐαν., ααδια ἦτ 1118 πιαποαπέ; ἰδτπΐο Ῥτοΐφοϊο 1η8-- 

δὶδ,) αἀαδηΐο δἰΐαπι Θουαπ, ατι86 1 σψεηΐγθ, απδι 4π86 ἴπ 

ῬΟΠομΡτ8 δὲ ρϑοίοσθ οομεϊ πο}, Ῥ͵ΤΟΙΔΡΉΟΥ Οχὶπι5 ρᾶ-- 

τε. Ἐαρο οῃΐηι τ61 δνομππηΐαῦν 160116,. σ6] Ὅσον πτιΐαγ ; 

11α στπὶ οομπαΐα οἵ νἱ ῬῸΣ τα Π68 ο)]οϊατιίαγ, Ὑ σάπια Παα18, 

Ῥουϊπᾶς πὸ ζερίμπι, Σΐα δρἀομῃ)η5 4Ζποαπθ ππαΐοι]οβ. 8ηἘ6-- 

Ππξπ8. σο Ἰθιίοπθ Σπίοπααΐ, Ἔχααϊπίτιβ οἷαμθ ΘΧρΡΌραθξ εα 

ἄσας [ὰὮ}Ὁ ἰερίο ἔπηΐξ νἱΐσεσα: ποῖ {ταηβίοσοίας ἤαπιθπ 
ἀυϊσαιαγν ἃ ἔρ᾿τ τι8 ΣΠ ΠΥΠμ 6 μΕ18 δα ςφα, απ παξίπθπΐο 

ΓΙ ἀοϊοραΐα, [6α ἐοίΐατα ἐπ ἱρίο ἔμογδος εξ ρεπιοπίθαβ 
ΘΧΟΣΕΠ ΘΗ τ ΣΩΔΠ ΘΟ. Οπάτα σομ ΣΡ οποιι ᾿Δημο] ἔη5 14 

ΒΘΠῸΒ ΠΏΠΟ ΠΟΙ͂ ῬΥΌΡΟ, χ]]]!}061π6 πηῖπι5, ἢ απ18 ΟἸΏΠΙπΟ 

ποὴ αἰποηΐο [δρίο ναάθ δος νϑμοπιθπΐεσ σομέγαμαξ τηὰ- 

[τ]ο5 ἀράοπιϊηϊβ; ἀπδηάο ἵΐα ἱπεοθῖο εἢ σθα5. ΟΠΊη65 

Ῥατίεβαμα, 4πᾶς οἶγοα σοητιπι [ππί, Γρίσιει ἂς ἴαπραῖπθ ἐπι 

ῬΙΟΥῚ, ϑσχοσοπιθηΐζα γετῸ [αγίαπι δἴαπιθ δα σάρξ, ποῖ ἅ6- 
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ἘΔ. Ὅματε. ὙἹ: [96..97.] ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (α46.) 
ματα. ϑεάσασθαι γάρ ἔστι τὸ αὐτὸ “ἀπὶ τῶν αὐλούντων, 
ἢ μέγιστον ἢ ὀξύτατα φωνούντωγ" εὐρύγεται γὰρ αὐτῶν 
ἅπας ὃ τράχηλος, οἰδίσκεται δὲ τὸ πρόσωπον; ἢ τε χεφαλὴ 
πιληροῦταν σφοδρῶς, ὅτι καὶ κατὰ τοῦτο τὸ ἔργον οἱ κατ 
ἐπιγάστριον ἐχτείνονται μύες, εἴσοντος αὐτοῖς τοῦ διαφράγμα- ἡ 
τος. ἔστι γὰρ δὴ τὸ τοιοῦτον ἔργον ἅπαν, ὡς ἐν τοῖς περὶ 
φωγῆς ἀποδέδεικται, μικτὸν καὶ σύγϑετον ἔπ τε μεγίστης 
ἐχπνοῆς καὶ πνεύματος χαταλήψεως, 97] ἐν μὲν ταῖς 

ἀϑοόαις ἐχφυσήσεσι μεγίστης ἐχπνοῆς γινομένης ἐπὶ σφο- 

δροτάταις ἐγτάσεσυ τῶν κατὰ τὰς πλευρὰς. μυῶν ἅμα τοῖς 
κατ ἐπιγάστριον, ἐν δὲ ταῖς τοῦ πνεύματος καταλήψεσν 
τῆς μὲν αὐτῆς ἐντάσεως γιγνομένης ἑκατέρων τῶν μυῶν, ἔκ- 
πγεομέγου δ᾽ οὐδενὸς, ἐπὶ δὲ τῶν αὐλούντων τὲ χαὶ φω" 
γούντων ὀξὺ τῶν μὲν μυῶν ὡσαύτως τεινομένων, οὔτε δ᾽. 
ἐπεχομέγης ἀκριβῶς, τῆς ἐχπενοῆς, οὔτε ἀϑρόως ἐπιτελουμένης; 
ἀλλὰ μέσην ἐχούσης κατάστασιν. ὥστε ταῖς τρισὶν ἐνεργείαις 
χοιγὴν μὲν εἶγαν τὴν τάσυν τῶν μυῶν, ἰδίαν. δὲ κατὰ μὲν 

ΟΥ̓απι εἴ δα νεπίγομι 9}. [Τπΐποῦ} ομλ 14 ἴππὶ πὶ 115, 

“Π ἜΡΙα οαμαπξ, Ἰ1οοξ, ἔμχ ἦπ 118), 411 τηαχίπχαπι δοιιξ!5-- 

Βηναπιαὰθ νόσθπὶ δἄππξ, ϑιαιζάθηι 1115 σο τὶ οἴμης ας 

Ἰαΐαγ!,, Τα οΙο πὶ γΈγῸ ἰηϊιποίσεσο, εἴ οαριΐ να αι πη 6. :πη- 

ῬΙΟΥῚ νἱάθαβ, γγορίεσθα σποᾶ ἔπ μοὺ ὉΡθῦθ, αι 1π δρᾷᾶο- 

χηΐηθ μλΠΓΟ1}} [απξ, ἐοπαγΐασ,, ἀϊαρμχασηιαΐθ Ηΐ8. οοἄοσίο. 

ἘΠῚ επῖπι, αὐἱοαυτϊα 6) αβμ 1 ὉΡΟΥΙ8Β οἰ, σψοϊαξὶ 1η 115 ἅ6- 
χηοπῆιαίαπι οἷ, απὰς ἄρ νόοθ δαἀϊαΐηιαβ, σαϊχίαπι ἀο σΌπι-: 

ῬοΠίαηχ εκ σπαχίμα Θχριγαίίομθ οἵ Γριυίαθ. ΘΟ ἴοπ ; 

ταις ἀαππι ἤπγα] Ο1}}}5 ΓρΙσια5. οἴαξατ, χωαχῖπλο Ὠ11)1-- 

χαπὶ δοίο οχρίσαία, ἱάᾷᾳφας οὔπὶ να] αΣΠηπια πα ουϊοστιπι; 
ταμὰ ἀπ οοὔδ᾽α ᾿πΠάθπέ, ἕπτα ααὶΐ ἢπ ἀρἀοιηο ζαμΐ, ἔθη Πο-- 

τον) πὰ ριχιίιβ απΐοη οομΡ  ἴοπε εβαἄοπι αἰχοσαπιᾳαθ 

σον ΓΟ] σα Ταοΐα, ἴθπποπθ, ΠΏ]1Ὸ ἐαπιο Γρισιία ο]αθὶ ροτ- 

χηϊῆο; ἷἰπ 115, πὶ ἐἰρία Ι͂Ὁπαπὲ δαὲ ἀοαΐαγτα νόσοπὶ οἀπηξ, 

μὰ ΓΟ1}}18. ΤΑΥΤῚ πηοᾶο ἐδπῇθ, οχριγαΐϊΐοπο ἕδσπθιι τεσ Ῥαπλξτι5 

οΟὨΙΡΙΐα, τθο ἰοΐα ἤπια] οαλϊΠα, [ςα χπηρᾶϊαμπι ται οπθπι 

Γἐχναπίθ. [ἴα πἰηνίσαπι πέ, πὲ ἐγίαπι Οροσα ΟΟΠΊ 115 δὲ 

πο] οστιπὶ (θπῆο, ῬΣΟΡΥδ νοΤῸ ΡῈ᾿ σοηῃζοχίτ ζαοίαϑ᾽ ἐχ- 
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ἘΔ. ΟΠατε. ΨΥ. [97.1} τ το Ἑᾶ. Βεῖ, Υγ, (246:) 

τὰς ἀϑούας ἐκφυσήσειξ, τὴν ταχεῖαν ἔξω φορὰν τοῦ πρνεύ- 
ματος, πατὰ δὲ τὰς καταλήψεις τὴν ἐπίσγεσιν, ἐν δὲ ταῖξ 

αὐλήσεσί τε σαὶ φωναῖς σύμμετρον πέτωσιν. αἰτία δὲ τῶν 
τριῶν ἐνεργειῶν ἣ φάρυγξ, ἀνοιγομένη μὲν ἐπὶ πλεῖστον ἕν 
ταῖς ἀθρόαις ἐχφυδήσεσιν, ἀχριβῶς δὲ χλειομένη χατα- 
λαμβανόντων τὸ πνεῦμα, μέσην δ᾽ ἔχουσα κατάστασιν αὖ- 
λούντων τε παὶ φωγούντων ὀξύ τε ἅμα χαὶ μέγα. περὺ μὲν 
δὴ τούτων ἀνάγκη ποτὲ χἀὶὲ αὖϑις εἰπεῖν ἂν τοϊς περὶ ἀνα: 
φωνήσεως λόγοις. ἡ δ᾽ εἷς τὴν ἀποϑεραπείαν ἐπιτήδεϊος 
ἐξαίρει τὴν γαστέρα, τειγομένων μὲν ἁπάντων τῶν τοῦ 
ϑώραχος μυῶν, ἀνιεμέγων δὲ τῶν καξ ἐπιγάστριόν τε χαὺ 
τὰς φοένας" οὕτω γὰρ ἔνεχγϑήσεταν “πἀτὼ τὰ περιττώματα. 

δευτέφαν δὲ ἔχεν τάξιν. ἡ μετρίως ἐντείγουσά τοὺς καξ ἐπι-- 
γάστριον μῦς ὑπὲρ τοῦ τὰ κάτω τῶν φρενῶν ἀποϑεραπεῖ!- 
σαι σπλάγχνα, τῶν δ᾽ αὐτῶν τούτων ἕγεκα ζαὶ αὖ τῶν 
ἁμμάτων περιφοραὶ γιγνέσϑωσαν, ἃς ξξόπισϑεν τῶν τριβο- 
μένων οἵ τρίβοντες ἱστάμενοι ποιοῦνταί περὸ τὴν γαστέρα 

ΓΠ]α οσ65 σ οχ οἿτ5 ἔογα5 Ὄχρυϊῆο:; πὸ Δ] ΟΠ 60}}1-- 

γμεπάο. ἱρίᾳ ε)π8 σοΐθρῃη πο; ἴῃ ΕΡίασιμ ὈρΡΘτΘ οἵ νοοθ πι65 

ἀϊοονῚβ δηλ Πιο. ὐδαία νογὸ ἔχ] ρ]1ο15. παλο6. σρογ 5, Ῥμα- 

ΤΥ εἢ, ααῖρρθ «1 1ῇ σοπίογίϊαι 16 ς 15. ΘΧ ΓΙ Πα Του 5 

Ἰαίππιο [6 Ῥαπάᾶϊε, 10. Γρισιξα5. σΟΒΙΡΙ ΠΠΟΠ6 ῬΤΟΥ Γ5. οἹατιᾶι-- 

ἴωχ: ἷπ. 115, 4 ΕρΡῖα [Ὁπμδπΐ δαξ 7 ὑόοςα ἀοιία Πῆλα] δὲ 

τηᾶσπα αἰπηΐαι., τηθάϊπ ἀποπᾶαμπι ἘσθΙξαπ ἰοσναῖ, Αο ἄς 
115 φυλάθηι, Ροίξ ποὺ δ᾽ϊᾳποηᾶο ἄσοχα πιδοοίϊα οὐἱξ 1π 115; 

αὐθι5 ἄθ γ οι ἔουδοῦ δ ἀσοῆιτ5,; Οδεἔθεαμ ΓρὶυΙἕπ5. ΘΟΗΪ τ: 

ῬΠΙο, ἀπᾶ6. δα ἀροϊβμόσαρίδη οἷ 1άσιθα, Ὑθαἐγιοσ]πγ 8[{01-- 

1πε, ἐθαῆδ, 4αὶ 1π ἔποσαοα ἢχπὲ, τα Ὅπ115 Ὀπάνεσ 5, ΣΟ Π11Π15, 

«αὶ [απ 1 Γερίο οἕ ἀράομῃηπθ, ἴΐξα παυπατὸ ἀδου[ππι 26-- 

ΤΘΗἑα" ΘΧΟΡΕμ θα. ϑεοσημᾶο δαΐθην ἴοοο μαροηάα ο[, 

(86 πιραϊ ΟΣ Σ᾽ 605,. (αἱ ὅπ. ἈΡἀομτπ6 Γαπξ, πιὰ οι]ο5. ἐδῖα 

αϊξ, απο νἱάθσοι οα, ᾳὰᾶ6 [ΓᾺΡ Τερίο μπὲ, νυἱοούά ἀροΞ 

Ἐμοσάρῖας ξγποίαμι Γοπδπΐ, Ηἴβ5 ἱρῆκ δ. ὁδμῆβ οἰϊαΐ [18-- 

ξοϊαχαπι οἰτοππιαοξι5. ΠΕΣῚ σοπνθπῖεε; (ποὺ ξυιφατιξος. ἐρῆ; 

ἀαπην ἃ. ἴευρο ΖΕ  πἀογαμι σοη [Ιου πξ,, - δῖστοξ ἑοξαμι  ν8π-- 
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Ἑλὼ. ΟΒατε. ΟἹ. [97:1 ἙἘᾶ, Β εἴ. ᾽ν. (46. 

σύμπασαν" ἄλλας, δ᾽ ἐ» τῶν πρόσϑενγ, ἱστάμενοι τῶν. μετα- 
φοένων περιβολὰς ἁμμάτων ποιοῦνται, τῶ χεῖρε περιάγοντες " 
ὄλλας δὲ ταῖς πλευραῖᾳ, “αἱ τῇ ῥάχει, καὶ τῷ στέρνῳ, συγέτει-- 

στρεφομένου. πως αὐτοῖς τοῦ τριβομένου. κατὰ τῆς ἀσφύος δὲ 
γιγνέσϑωσαν ἁμμάτων ὅμουαν περιβολαί τε ζαὶ περιφοραὶ, συγ- 
εὐτειγομένου μὲν ἁπάσαις αὐταῖς τοῦ τριβομένου, συγεπιστρε- 
φομένου καὶ οὐχ ἁπάσαις" οὐδὲ γὰρ συνεχεῖς ἔτει αὐξὸν ἀπὸ 
τῆς ἀποϑεραπείας χρὴ. ποιεῖσθαι τὰς κινήσεις, ὥστεό. οὐδὲ 
σφοδρὰς, ἀλλὰ “ποιξῖσϑαν. μέν τιγὰς, ἐκ διὰλειμμάτων δ᾽ 
ἐχόντων. τρίψεις" αἵ μὲν γὰρ συνεχεῖς τα καὶ σφοδραὶ τρξ 
ψεῖὶς ἴδιαν τῶν χατασχευαστικῶν γυμγασίων εἰσὶν, αἱ «δὲ 
μήτε συνεχεῖς μήτε. -δφοδραὺ τῆς ἀποϑεραπείας οἰκεῖαι, 
ὥστε πολλάκις μὲν ἐγανειλείσθω, πολλάκις δὲ καὶ ἀπωϑ εί- 

σθϑω, πολλάκις. δὲ καὶ μεταβαλλέτω τὸν προσγυμναζόμενον 

ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ. πολλάκις δὲ καὶ “ὠτὰ γῶτον γιγεόμε-: 
γὸς αὐτὸς, ἑκάτερον ἐν μέρεν τῶν σκελῶν περιπλέχων τῷ 

᾿χυμναστῇ μετ' ἐγτάσεώς «τίνος οὐκ ἠπειγμένης, ὑφ' ἑτέρων 
εὐχαίρως ἐπαφωμέτων τριβέσϑω: οὕτω γὰρ ἂν χαὶ μάλιστα 

ἔγοαῖ. Δαμ  οη: -411Ὸ5. σ 6 ΥῸ..» απσηι- “α΄ τοηΐο σομ ἢ ομξο9 
Ζαοϊαγυην οἰγοα, ἀογίαμπι. ον οαγ}) ΠΟ ΣΡ 5, τἰαπέαγ,,, ἀπα θ 9 

τη ΠΙΡ.5. Οἱ ουπιαροηΐεβ:. 4]105. απΐθῃ οοῇ 5, εἴ Γρίπδο 7. οἱ 

ῬθοίοχΊ γ. ἰάφσπαθ σοπν ον [Ὁ ῬΑΥΙΓΟΣ σπτα «Β15. ασποααμγπῃηοαᾶρ, 60; 

αἱ, ἡριοδέαν. Οἴτοα Ἰππηροσβ. νοσο, Πωχη 15. ΣᾺ [Οἱ αν Οἱ ΤΟΙ Πλ1τ8 

γοοξῖο. οἰτοππιαοίίοςαο ἴθ᾽, ἰοπάσμπίς [ δα “Ππηρτιΐαθ. 60.; αΣ 

Ῥρλοαίι",. χομ. ἕαπιθα. οαπὶ ΟΠΙ ΣΡ 5. Ρασ ον [6. νεσίθμξο; 

«την ΔΘ πα. ΘΟΠ ἐλ Π 105: ποῖτ5, 360 ψΘΒΘμΙΘμἴα5 φοπεϊηβοχο 
Εἰ εχ. ἀροίμεγαρία οομνοηϊαῖ, [64 'φεχίθ δἱϊαιιοσ. δἕ. φυῖρὰ8 

ΟΣ ἀπίθυνα!ο ζγιςϊουιις5. ἢπξ ᾿πίου βομβίαρ,; Οπας παιαεθ. εξ 

ςομέϊπιιας. δὲ ψεποιαςηξεβ ΖΕ σοι 65. Γαπέν" μας ἀχοχοϊςαίίος 

15... (Δ: Ῥγαοραγαϊου απ νοοαπξ, - ἰαπὶ ῬΥΟΡΥΊΔΟ;.,» 1149 

σοσο, ποη οομπέϊππαθ, πιθο Ὁ μΘιποηΐθ5.} ἀροϊ μεσαρίας, [τὶ 

ψις [θρ6 αὐϊάεηι, σογοϊναΐαν, Τυρίη δ νεσο -δἐϊδπ χορ 6]- 

1; [ἠΔ6 06. εἴασα μοο ρίῸ ἔβιθροσθ Ῥγορυ πα θη, σηυεῦ: 

ἴαερς ἱρίβ «ἃ ,ἕοτρο ἢ δυιππαῆας᾽ ἐποτιτθ 6 85). 80. ΟΥΏΓΊΩΙ, 

ὈΪΓΤΊ 6. ῬῈΣ ὙἹΟς8 ἀρᾷ οἰστουτρ]οοῖς 5, ἰάσας οπμὶ, ἔοτι-ὶ 

ἤοπο «ἴαμα μαυάδιηιαχυθπι ἀσρομίθ,» αν, ΔΗ 15, «φαΐ σομιιοᾷο, 

ΟΑΙΕΝ 5. τολῖ, ὙἹ. Μ 
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ἘΔ. ΟΒμᾶτε, ΨΙ, [97. 98.] ἘΔ. ΒΑ, τῦ. (46. 
διαφυλάττοι τὸ τὴν ἐγ τοῖς γυμνασίοις͵ ηὐξημένην ϑερμό- 
τητὰ, χαὶ ,συνεκερίνον, ταῖς ἰδίαις ἐντάσεσέί τε παὺ κινήσεσι 
τὰ περιττώματα πρὸς ὃ καὶ ἢ τοῦ πνεύματος κατά- 
ληψις οὗκ ὀλίγον μον ἔοικεν ἐπιβοηθεῖν; ἐνωϑ᾽ούμενοῦ 

γὰρ τοῦτο πανταχόϑεν εἷς τοὺς λεπτοὺς πόρους ἄγαγκά- 
ξεταν καταδύεσθαι, “αὶ ἢν ἐπὶ πλέον ϑλίβηταί τε καὲ 
προωϑῆται, πάντας αὐτοὺς διεξέρχεεαν, συναποφέρον αὑτῷ 
τὸ καὶ τῶν λελεπτυσμέγων περιττωμάτων. οὕτω γέ τοῦ καὶ 
τρήματα πολλάκις ὀργάνων λεπτὰ τοὺς δημιουργοὺς ἔστιν 
ἰδεῖν ἐκκαϑαίροντας ἐμφυσήσει σφοδροτέρου πνεύμαξος: 
ξῖς ὅσον γὰρ τοῦτο φέρεται πρόσω βιαίως ἐπαναγκαξόμενον; 

εἷς τοσοῦτον τὰ μὲν ὠϑεῦται παρ᾽ αὐτοῦ, τὰ δὲ παρασύὔρε- 
τὰν διεξελθεῖν ἐφιέμενα τὴν ὁδὸν ἅπασαν" [98] ὠϑεῖταν 

μὲν τὰ πρόσω, παρασύρεται δὲ τὰ πλάγια, τῇ ῥύμη τῆς 
φορᾶς ἄμφω βιαζύμενα. καὶ τοίνυν καὶ τῶν γυμνασίων 
αὐτῶν μεταξὺ παραλαμβάνουσιν οὗ ἄριστον γυμνασταὶ κατά-: 
ληψιν πνεύματος, ὥσπερ γ8ὲ καὶ τὴν προειρημένην ἄποϑες 

ἐοπίγεοίεδε, ἐϊσεΐ; μα οὐληι νὰ] πιαξίτηα Ταϊοπὸ οὲ 

σαίογεμα, απ βχεχοϊίζαπαο οἰ δἀαποί8, Γευνανεχι, οἵ Π- 

πιῸ} Ἔχοσθιποηΐα ῬΥΟΡΥΙ5 ἱρῆα8. ἔππ ἔθ ΠΟ ΠΡ τι8 ἔπι πιο-- 

ἘΠΡὰ5 εὐεῦεσι. ἀὰ ᾳυοᾶ [Ὧπ6 ορῃβ [ρίσιξα5. ᾳποψαθ ΘΟ 1- 

Ἀ1εο ποῖ Ῥᾶχτιπιη τηϊΐ σοπάποοτα ὑἹάδξιῦ, ἀπὶρρα 4υἱ 

Ὡπάϊαᾳας δομπρ] π8 1π ἀηρυοθ [ς σϑοῖρεσα πηδαΐι8 οδρῖ- 

ἴΏΣ; εοὐφῃξ, [ἱ Διηρ] 15 ἐγ ὰ5 ῥσορυτιδαὰς Τπέν!ξ, ἴαμα 

Ρεπῖζαβ Ἰασῆσα αἴαθπιθ εχίεπιιαι! 714π| ΘΧΟΓοη θα [δοὰτα 

τιον} 81] ἀΥυροσο, Δα Βίμπιο ἴαπε πιοάθτη ὄχ Πα ἱπῆτη- 

ταθπίϊοστη Τογαζαῖπα Ὑθμθμ θη 6 [ρΙσῚπι8 ἱηῆαία εχ- 

Ῥυχρανῖθβ ορὶῆοες. νᾶθαθ. Ναμ ἀπδηΐαπ 15 ἩΠ ΓΙ 5. ΤῈΣ 

Υἱπι σοδοΐῃ5 ἱπρο τ; ἰδπέαπι ἃΡ ἱρίο αἀπαθᾶδπι ΖΡ 6]-: 

Ταμέοσ 7 αασεᾶδιι ἐγαμαηΐατσ, ἰοΐαπίαις σίατπι ρογὸρι ἴα ῥσο- 

Ῥεταπὲ, ἘΕὲ ᾿τπδυπίασ αυζάδχη, 4086 ἀπέδ οουμπυγαμπξ, εἴπ 

ἘσΒυπέμγ, ἀπε δα Ἰαἴπ5 [απὸ ροῆία, ἱππροία ἴρίο πισΐῃβ 

ἀΐζασας οοαοία. ΟἾΣπ οἰΐαπι ἱπίει Ἰρίαπη δσθσοὶ ἐδ οο πα 

Γριστία5. σομΙΡ᾽οποπὶ ἱπέοσροπασπξ ορεϊτη συιηπαῆδθ, αἷ- 

48 εἴλετα συβη ἱΌΡΧΑ σοιηρχθμοπαϊιρας ἱρίδπι, αἴας 4Ρ0- 
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ἘΔ. Ὀμάτε. Ί. [ο8.] ξ ᾿ς Ξᾶ, Βα ΤΥ. (446,) 
φαπευτιλὴν ἐρίψιν, ἅμα μὲν ἀνωτανόντες, ὅξαν ἄρχωγξαξ 

κάμνειν, ἅμα δὲ διακαϑαίφοντες κατὰ βραχὺ τοὺς πόρους, 
ἔν εὔπνουν τὲ ὅμα καὶ χαϑαρὸν ἢ τὸ σῶμα πρὸς τοὺς 
ἑξῆς πόνους, ὡς κίνδυνός γε, μηδενὸς τοιούτοὐύ προνοηϑέν- 
τος; τὸν γὺμναστῆν ἐμφούξαν μᾶλλον ἢ ζαϑᾶραν τοὺς πόΞξ 
Ῥους. αἷ γάρ τοι σφοδρόξαταν φοραὶ τῶν ὑλῶν τὰ ἐναντία 
πεφύχασιν ἐργάζεσϑαν, κατὰ διαφέροντας “αιροὺς καὶ Ἐρό-- 
ὅτους ἐνεῤγούμεναν" ἐμφθάξεις μὲν, ὅταν ἀϑρόον τε ἅμα 

καὶ παχὺ καὶ πολὺ τὸ φερόμενον ἢ, ζαϑάρσεις δὲ, ἐπειδὰν 
ὀλίγον τὲ καὶ λεπτομερὲς ὑπάρχον μὴ πάνυ κατεπείγηξαϊ 
τε καὶ καταγαγπάζηταί πᾶν ἀϑρύως ἐκκενοῦσϑαι. φαίνξξαι 
γὰρ οὕτω ταῦτα γινόμενα χατά τε τῶν ἐκτὸς ἁπάντων ὁρ- 
γάνων τε καὶ πλοκάμων, ἀποπλύνεταν γάρ τοὺ καὶ ἀποῤ- 
δύπτεταν τὸ περιττὸν ἅπαν ἐξ αὐτῶν, οὖχ ὅταν, ὑπεξιόντων 

ἔτι τῶν προτέρων. ἕτερα βιαίως ἐπιφέρηται, (πίνδυνος γὰρ 
ἐν τῷδε, σφηνωθέντα χαὶ διαιρεθέγϊα πρὸς ἄλληλα τὰ 
διερχόμενα φράξαν τὴν ὁδὸν,) ἀλλ᾽ ὅταν, τῶν προτέρων. 

. ἤδη κεκεγωμένων, αὖϑις ἕτερα πετωϑῆ. καὶ τίς δὲ περὶ 

τπεγαρίαθ ἄςεῖα, ΘΒ ΟΠ 6 Π,, Πρ] Βοπιίπεπι, 4ππηὶ Ἰαῆι-- 

τιᾶο ἱποῖρὶξ, τϑογθαηΐοβ, ΠΠῚῸ] ὃπεῖ5. πηδαΐας Ῥ!]Α  ἐχ- 

Ῥαγδαιΐοβ, απὸ νἀ δ Π10οὲ ΡΟΣ ΓΡΊΓΑΡ1]ς Πηνα] ραντιπιαθ σοχ- 

Ῥὰ5 δα [υρ[δαποηΐθβ Ἰα ρον ο5 ἅξ, ἀπππὶ ἀΠοααΐ νοσοπᾶα 

δε, π, ἢ 1811 ας βυιιπαῖα ῥγονι εν, οδ σαί ροεα5 
Ῥταβαιοίοβ πχθαΐαβ, απᾶτη χρυσαῖ, ὑχορίδσοα ἀαοα νομ6- 

ΤΑΘΑ ΠΙπΔ πλοίου α ἱπιραοίαϑβ ἀἰνευῇβ θη ρΟΥΡθι8 αὸ Ταῖῖο- 

τλθιι5. ΟΠ αγο5 οἄοχο εἴδοϊιβ ροΠαπι; ορῆσπεσα απίάξξι, 

αὔτη ΟΥαΠπτη ἤπη} ἀὸ τη] ταπὶ 1ΠΟΣ, αποά σοπίεχ τη ἀ6 

ῬΙάθοορ5 ἀρὶσ; Ὀῶσρατθ, ἀπππὶ οχίραιμα ἔεπποαις οἱ, 

Τιες ῬΓΔΘΡΙΌΡΟΣΘ ποῦ ψ]Ἱοϊεπίοῦ. ΟΟΡΙΓῸΣ ἤηγὰ] οηηθ ἐχ-- 

ῬΘΗΙ. ἀρρατεῖ εμπΐπι, ἐξα αἀοοϊάεγε πὶ Οπιηῖθ5 ἔππ εἰχίρχ. 

Ὡῖ6 ἱπΠ τ πιο: 18, ἴππὶ γε σα]αΐμοστιχα Ῥ]Θχῖριι5. Οπίρρθ 

ΕἸ αλῖασ αχίεσροίασαιιθ οχ μἷθ οασπμθ ἱπρεγνάσασηι, ὸπ 

αταπι, Ὁρτϑαἀϊοπίριι5 δάμτο Ῥαι]αξπὶ ῬΥΪΌΧΙΡτι5. α11α γἱο- 

Ἰξπίοσ ἃ ἴοσρο ἱσσιππξ, (γογομαππε ομΐπι Σπέοσϊαι 6[Ὁ, 6, 

4ες 1π ἰγαπδίαι Γππὲ ἱπιρδοία ἱπηϊχαῦτα, ἱπνίσθτα νίδτα 

ορσαασξ,) Γεὰ ἀατηι, Ῥυϊοσῖθι5 ραπς υαοιαϊβ, 411ὰ ροῇ- 

ΜΆ 
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Βὰ. Οματε, ΥἹ, [98.} : ἘΠ. Ῥεῖ, τν΄. (ΟἹ6. 247.) 

- τῶν μικροτέρων, πόρων θαυμάσειεν; ὕπου γ8 καὶ τῶν 
θεάτρων ἀϑρόως ἐξιόντες πολλοὶ κατὰ τὰς διεξόδους ἴσχον- 

ται; διὰ ταῦτα μὲν δὴ καὶ τοὺς ἔν μέσοις τοῖς πόνοις 
ἀποϑεραπείᾳ ἀρωμένους ἐπαινῶ, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν τοὺς 

βαρεῖς, καὶ ουμένους ἄϑλους ἀσχούντων. ἀλλὰ περὶ μὲν τού- 

των αὐϑις. ὃ δὲ νῦν ἡμῖν ὑποκείμενος ἄνθρωπος οὐκ ἀϑλ ηπ 

τικὴν εὐεξίαν, ἄλλ ἁπλῶς ὑγίειαν ἔχει τὸν σκοπόν. οὔτ᾽ 

οὖν πολλῶν αὐτῷ χρεία γυμνασίων ἐστὶν, οὔτε πρὸς. ἀνάγκην 
ἐδωδῆς, ἀλλ οὐδὲ πλήϑους κρεῶν χοιρείων, οὐδ᾽ ἄρτων 
τοιούτων, οἵους ἐσϑίουσίν αἵ βαρεῖς ἀϑληταί.. (347) διᾷ 

ταῦτ᾽ οὖν ἅπαντα τῷ μὲν οὐδεὶς χίγδυνος ἐμφραχϑῆταν τοὺς 
πόρους, εἶ καλῶς προκατεσκευάσαντο , τουτέστι ἐπιτηδείῳ τ 
τρίψεν καὶ πόνοις ἐξ ὀλίγου τε καὶ κατὰ βραχὺ προϊοῦσι" 
ἀϑλητῇ δὲ βαρεῖ κίνδυνός ἐστι διά τε τὴν ποιότητα καὶ 
τὸ πλῆϑος τῶν ἐδεσμάτων, εἰ μὴ πάντα γίγνοιτο καλῶς, 
ἐμφραχϑῆναι μᾶλλον ἔν τοῖς γυμνασίοις ἢ καϑαρϑῆγαν 
τοὺς πόρους. ἡ 

τηοάμεπ υδοπαπίατ, ἘῈ αὐϊᾷ ἀρ οχῖσῃβ τι ΔΈ ΡτΙ8. ΤαΙ ΓΟΘΙΤΩΤ, 

«ἄμμι οἰϊάπὶ 6 1ΠπΠδαΐ 8. σὰ] πο, (πὰς σομ! σὰ. αρτο- 

αἱ οοπαίαγ., 1π οχίξα μοοσοὶ 2 ΟΡ μαθο ζΖίαᾳιιθ, (1 οἔξαιι 

ἦι τη6 118 ἸΑΡΟΥΊΡι8. Δροϊμοναρία ἀξ, ΡΥ παἴα5. 1αὐι- 

ἄο, γοϊππιαπιαᾳαθ 1π 115, 4πὸ5 σγανία (απα6. νοςσαμΐ) ΘΟΥΞ 

ταμλῖπᾶ δχοσοθηῖ, Ὑἴογαμ ἀς 15 ροίῖΐδα. Οἷϊ δπΐθμι ὩπηΟ 

μι ΟΡ5. Ῥχοροπίηβ μοιπο οἱ, ποι δἰμ]οίάοιπῃ Βαρίξαπι, [δά 

ἤπαρ ποῖος [αὐπϊταΐθια. ἔσορτιην μαροῖ, 41πὸ χηΐητι8. ἀπὲ π18]- 

(15. Ἔχ ΟΣ ΑΗ] 15, δὐιξ οοδοία σοι θἤϊομο, εἴ ορυβ, δαξ 

εἰϊδπι [Ὁ11|646. Αγ "18 οΟρῖα, δΐξ ρᾶπ6 14 ρεῃὴβ, (ὸ στὰ- 

γὲ5. αἰμ)οίαθ υἱμπίασ. Αἴατς 118 οπημρη8 46 σδι 5. {ϊ- 

πθηάπη Βαϊο ποὺ 6[Ὁ, 6 6Χ1]65 7.5 πιθαΐτιβ οργμαπέατ, 

ἢ ᾿ποᾶο ρῥσόβο εξ ρυαβραγαίαβ, [ὉΠ͵1Ὸθὲ ἱάοπμθα ἑγιοίίοιθ. 

ἂς ἸΑβουθαΒ, 411 6χ Ῥασνὶβ μαι]αΐίπι οτοίοαπί. Ογανὶ 

ψΟΙῸ αἰ! οίαθ, π1Πο Ουλ1α ῬγΌΡ6 δ ἀιητηῆνθηία, ΟΡ οἷ- 

Ῥοστῆλ. ἔτ 4πα]ταίθηι ἐππὶ φπδπ αΐοπι νοσοπᾶστηῃ 1 εσ- 

ἐγ οα ΠΟ ΠΡ 8 οἷδ, π6 ΟΡ ἢυτιαιίτιν" ροὐΐη5. α8 ηΔ ἜΧΡΌΓΡΘΗ- 

τὰ τη θαΐα5. 
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ἃ. Οματε. ὟἹ. [95 99.} Ἐᾶ. Βαῖ. 1Υ. (172 

Κεφ. γ. Ἴδλις μὲν ἤδη. μον τῶν περὲ τῆς ἀπυϑερα- 
πείας λόγων. ἴωμεν δ᾽ ἕξῆς ἐπὶ τὰ λουτρὰ, τοσοῦτο γοῦν 

μόνον εἰπόντες ὑπὲρ τῶν ὁτροκειμέγων, ὡς, ὅς τις ἂν ἐλάε- 

τοσιν ἔπεσιν ἑρμηγεύση ταῦτα, μακρολογίαν ἡαῖν ἐγκαλείτω.. 
εἰ δὲ τῶν ἀναγκαίων τὸ ϑεωρημάτων ἢ τῶν ταῦτα πιατου- 
μένων ἀποδείξεων ὑπεοβάς τινας. βραχὺν ἡγοῖτο πεποιηπέναν 
τὸν λόγον; οὐκ ἀγάλλεσθαν τιροσῆπεν, ἀλλ΄ αἰσχίγεσθϑαν 
μᾶλλον αὐτῷ ταῖς τοιαύταις. βραχυλογίαις. ἐγὼ δὲ; καίΐτου 
βιβλίον ὅλον ὑπὲρ τῆς καλουμένης ἀποθϑεραπείας γούψαν 
δυγάμενος, οὖκ ἐδικαίωσα ποιεῖν οὕτως, συντέμγειν ὅτι μά- 
λιστα τὸ μῆχος τῆσδε τῆς πραγματείας προηρημένος. εἶ γὰρ 
ἐπὶ τὸ διελέγχειν ὅσα κακῶς εἴρηταν τοῖς πλείστοις ἐτραπό- 

μὴν, οὐ μειρὰν, οὐδὲ φαύλην ὕλην εἰς μῆκος λόγου ἔσχον 
ἄν" [99]. ἀλλ ἐξ ὧν ἀπέδειξα, γομίζω τοῖς ἔχουσι γοῦν 

ἁπάσας τῆς ἀ ἀντιλογίας τὰς ἀφορμὰς παρασχέσϑααι, λέγοντος 
γοῦν ᾿᾿σκληπιάδου, τὴν κατάληψιν τοῦ πνεύματος ἐμπετιλά- 

γαν τὴν χεφαλὴν, ἐξ ὧν ἐγὼ διωρισάμην ὀλίγον ἔμτιφοσϑειυ, 

Οαρ. Ηἴ, ἀἼο ἄδ ἀροιϊπμοταρία αυϊάθπι αδυπᾶθ τατμι 
αἰοίππι 7 εἢ. εΐποερβ δὰ δαΐπθα νεπίαλι5, ἐπ 4 

τποᾶο ἀθ ρυοροῦ 8. Ῥγδοῖδι, «ποᾷ, ἢ αυ͵8. Βαθο ῥαιοίου ῖι5 

ἀπ ουυγο ἀ χΐει, 18. πον] ο ΡΣ ἢ ἐχτ αΐθηι [ΘΥ̓Π.Οἢ15: τοῖν δος 

παίοι; νόσαμ ἢ (5. ἀξ προρΠανίαπι αἰϊαμοα ἐπεογθηλα, 

αυΐ, 46 1ἃ οοηδτγηιοηξ, εν ἄθἠηΐεβ ἀοπιο ΠΥ ΟΣ 5. Ῥγδο-- 

ἰφυθη8. Ὀτενιζαΐς [6 αἴαμΣ γαΐαξ, πππο πόῃ ἕαμι ἄς ἰαΐϊ 

Ῥγονιϊαΐθ ΠΡῚ γίασοσο, ἀτιαη σοτίθ Ῥπάοχβ δῇϊοι μὰν οἵδ: 

Ἐρο σεῖο, οἰϊ πὰ ψο πιπηοπ [ΟὐἼΡοτΘ ἀθ θα ᾳφαὰς ψοσαξΐι" 

Δροϊεσαρία γοΐα θη, ἰαπιθα 14 Ζαοϊομἀτίηι πομ οςμ[ἰΪ, 

τὸ 41 Ιοπριἀϊποπὶ τ] ὰ8 ΟΡΕΙ8 ΘΟ ΓΆΠΘΥΒ ΤΑ ΣΙ ΗΠ 

“παι. ΘῚ δηϊπι δα δὰ σϑίο]ομπάα, απδ6 Ῥουροσαπὶ ἃ Ρ16- 

αἰβαῖα {πηὴξ [ουρία, 16 σοηψ θυ ίο 6 ψ ΟΣ} 6 πὶ, 60 Ραγ- 

ναι, 6 δεχίθ ᾿δνθη πιαΐοσίαπι ΟΠ ΊΟΥ5. [ΟΥ̓ ΠΙΟἢ 5. Παρ 

θαι, Ὑθυτιπι ΔΥ̓ΡΙ ΤΟΥ χ 115, ατιὰθ ἀθιηοηῆγανι, [ἀὲ]5 πα 

Γορΐηθγα ἀρα 8 115, ἀα' [αἰΐθαι ποῖ ρ]άπα πορεΐθβ “πιμΐ, 

"οὐ ϑιποᾶϊ οὐμηΐα το Πθημαϊ, Οὐπην δηλ ἄϊσαξ ΑἰΓΟ]ορία- 
θα, ἤριυιξειδ ὉΟμΙΡ᾽ οι 6 πὶ σαριξ ΟΡΡΙΘσΘ, ὃχ 118; 486 ἰρῖς 
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ἙΔ. ΟΒατι. Ψ1: [99.1 ἘΔ. Βεῖ. ΤΥ. (657.) 

ἐπιδεικνὺς αὐτῆς τὰς διαφοράς, ἔγεστι τῷ βουλομένῳ τὴν 

πρὸς αὐτὸν ἀντιλογίαν ποιεῖσθαι. οὕτω δὲ “αἱ κατὰ τὸ 

δεύτερον βιβλίον ἐξῆν δή που χἀμοὶ τὰ κατὰ μέρος 
ἅπαντα γυμνάσια διηγουμένῳ μηπκῦναι τὸν λόγον, ὥσπερ 
ἄλλοι τέ τινες ἐποίησαν ὃ τε χάλλιστα μεταχειρισάμενος ὅλην 

τὴν πραγματείαν Θέων ὃ ᾿Δλεξανδρεύς᾽ τέτταρα γὰρ οὗτος 
ἔγραψε βιβλία περὶ τῶν κατὰ μέρος γυμτααίων. ἅπαντα 

κῳμοὶ λέγειν ἐξῆν, ἄμεινόν γε ἕρμηνεύειν ἐχείνου δυνα- 
μένῳ, καὶ προσέτι ταὶ ἄλλων πολλῶν μνημονεύειν γυμγα- 
σίων ἔργοις ποιγῶν. ἐκεῖνος μὲν γὰρ, ὡς ἂν ἀϑλητὰς μά: 
λιστοᾳ, γυμνάζειν ἔργον πεποιημένος, ἔν τοῖς ἐπὶ ἐκείνων 

ἐπλεόγασε γυμνασίοις" ἔξεστι δὲ τῷ βουλομένῳ περὶ πάν- 
τῶν τῶν κατὰ πάσας τὰς τέχνας διξξέργεσϑαι, ταῦτα μὲν 
οὖν μοι λελέχϑω πρὸς τοὺς ἀγαναντήσοντας τῷ μήκει τῆς 
προαγματείας. ὕ 

Κεφ. δ΄. Καιρὸς δ᾽ ἤδη περὶ λουτρῶν διέρχεσθαι, 
πρῶτον μὲν, ὅπόσα γλυκέων ὑδάτων ἐστὶ ϑεομαινόμενα, 

Ῥαι]ο απίς ἀοῆῖνί, ατιπππι αἰ θη 145. 67π8 ἰγαάθσγεμπι, ρΡο- 
ἴο, αυἱ γο]θέ, Μιῤηι1}}15 θη θη απ τ }]]γο. ΘΙ ΠΆΠΠΟΣ 
π᾿ [εσππᾶο αποάι6. νο]αμλΐπθ οι οἰΐαπιν τη] ΟἸα ΠΡ 5 

ΧΟΡΟΣ δ] οΡὰ5. ΠρΙΠφΕηΐ ΟΟΠΙΠΊ ΘΙ ΟΣ α[15. ΠΡυ. Ὀγοᾶπ- 

σευο, Πουε 4ατιμ 81 ΠΟΒ1}}1 ἔδοοσηΐ, ἴὰπὶ, 4π1 Ρ41115- 

ἤμις ἰοΐφη πιαίουϊαηι οἷ δχοααμίῃ5, ἜΒορα ΔΙοκαμπάγίητιβ. 

15. οῃΐ ἀπαίπον Πργοβ ποῖ 416 4 στ αἀυαπὶ 46 Ῥατγέσας- 

ἸΑΥθιι5 ἜΧΘΡΟΙ 115 (ΟΥΙΡΠΕ, πᾶς δὲ 1 αἸΧΙΠ 6 Του, τιξ 

αἰ ἔμπι Π16]11π5,. «πάλ 1116, 1ΠΊΘΥΡΙΘΙΑΥΙ Ῥοΐπθυῖπι, ἔπι 

γοτο δἱϊασαη πιθηλ 6 ΠΟῚ ῬδπσαΡΓ ΩΣ ΘΧΘΥΟΙ ΓΔ ΕΓΟΠΤΙΠΊ, 

ᾳὰδ6 [απὸ ὀρουῖθτι8 σομημη 8. [5 οηΐ ἀπππὶ Πυ4 ΠΟΙ 

Ῥτγοροζωεε, τξ, ααειηπαάπιοάιϊιπν Αἰ Π]θίαβ τηαχίηθ Ἔχοσοῖπ 

ἰαγεπίαν, ἄοσεγοῖ, ἴπ 815. πηαϊίτπι νευθοσαμ Αἰ πιπρ Πέ, 

Ροίεῖξ. φυΐοπι, 41 νο]εῖ, δὲ ἀβ 115 απιὰ8 Πηστΐαα αγίοβ Ῥσϑθπ 

Παὺξ φχογοιτδομ!ρὰ5 ΑἸ] γοσθ. Αἰαὰθθ παρὸ ααϊάοπι 115, 

ὩΣ Ιοηρσιξιἀΐππδι ΟΡοσὶβ Ῥαταπι δθαθο αὐτο ζεχαμπέ, ἀ1- 

οἷα πὲ. 

Οδρ. ΤΥ... Ναπο 4 Βα]πεῖς ἀρεσρ ἕοπηροίεντιι νἱά6- 

(τ. δΔλὸ ρῥυλππὶ αυτάρμι ἀδ δατῖ5 ἀσ]οῖθιι5 οα!δοῦ5, τέ 
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τιᾶ. Οματε. ΨΙ. [99.} Ἑὰ. Βαῖ. ΤΥ. (6472) 
ἐπειδὴ τούτων ἡ χρεία πλείων, ἕξῆς δὲ τῶν ψυχρῶν, εἶϑ᾽ 
οὕτως. τῶν αὐτοφυῶν ὀνομαζομένων, «αὶ αὐτῶν δή που τὰ 
μὲν εὔκρατα, τὰ δὲ ζέοντα, τὰ δὲ χμιαρὰ, τὰ δὲ ψυχρὰ 
παντάπασιν ὑπάρχει. ἔστι δὴ τῶν γλυκέων ὕδάτων τῶν 
ϑερμῶν ἡ δύναμις, εὔχράτων μὲν ὄντων, ὕγρἁ καὶ ϑερμὴ, 
χλιαρωτέρων δὲ γενομένων, ὕγρά καὶ ψυχρὰ, ϑερμοτέρων δὲ 
τοῦ δέοντος ἀποτελεσϑέντων, ϑερμὰ μὲν, οὐκέτι δ΄ ὁμοίως 
ᾧγρά, φρίττευν γὰρ ἀνάγκάζεν τὰ σώματα, καὶ πυκνοῦσθαν 
τοὺς πόρους αὐτῶν, ὥς μήτ᾽ ἀπολαΐειν ἔτυ τῆς ἔξωϑεν 
ὑγρότητος, μήτ᾽ ἐκκενοῦσϑαί τι τῶν ἔνδον περιττωμάτων. 
ἀλλ ἀπὸ τῶν εὐχράτων ἀρκτέον, ἃ διὰ παντὸς ὑγραίνει, 

καὶ ϑερμαΐνεν διὰ παντὸς καϑ' ἕαυτά. συμβαίνεν δ᾽ αὐτοῖς 
ἐνίοτε κατὰ τὸ. συμβεβηκὸς ἤτοι διαφορεῖν τὰς ὑγρότητας, 
ἢ πληυοῦν ῥεύματος περιττοῦ τὰ μόρια τοῦ σώματος, ἢ 
μαλάττειν, ἢ πέττειν, ἢ ῥωννύναν τὴν δύναμιν, ἢ ϑατα- 
λύειν. εἰς ταῦτα μέν γε καὶ ἡ ποσότης αὐτῶν οὖχ ὀλίγα 
συντελεῖ. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τῶν τοῖς εἰρημένοις ἕπομέ- 
ψων ἔνεστι καταλέγειν ἔργα τῶν εὐκράτων ποτίμων λουτρῶν, 

ΠΔΤΠΙ ΟΥ̓ΘΕΧΙΟΣ Βὲ αἴας; τηὸχκ ἀρ Γυρίαϊς; ροϊγεϑιπο ἄθ 

115, απαᾶ5 [ροηΐς πιαΐα5 ἀρρβ]απέ, 4 πδταηι 41186 πηθ416 ἔθ ηι- 

ῬΘΟΓΙΘ, 1146 ἕεγνομπίεβ, αἹΐαο ἰθρίάαθ, αἱϊαθ ομιπῖπο {τγιρῖ- 

ἄας ἴμπ|. ῬμΠοΐππι οαἰ δοίαντπι δαπάσμπι, ἢ τηεάϊᾳ ἴαπι- 

Ῥϑυῖθ ἤηξ, νἱβ οα!άα εξ μαμπιᾶς εἴ; [ἢπ ἰορί ἀϊογεβ ἢπέ, 

Βυπᾶα εἰ Ζηιοιάα; αὐοᾷ 8 Ἰυῆο σα]άϊοτος ἤἥδηξ, οα]ᾶς 

ααϊάθηι,. [οα ποὴ Ρογίπάς μαμάα. Οαῖρρα Βοσγεγα οου- 

Ῥόγαὰ σομίναιηθ 6Χ1]65 ΘαΓαΠῚ πιραΐῃ5 {μρσιιπξ, ἰΐα ἀξ. 

το πιαάοίοογθ ἃ" εχίγιπίεοιβ δοοοάρηϊς Βαπιογρ ῬοΙΠηξ, 

ὯδΟ ΘΧχοχοπθηΐ, αποᾶ Ιπίϊ5 ]Ἰαίεξ, απϊσαμαμ Θπιϊξίογο, 

Οαοίοσιιπι Ὁ 115 ἱποϊρίοπᾶμπι, ατιὰθ πιράϊαμν ἐθηιροταμῃ 6 π-- 

ἕατα ΟΡ πομξ, ἀπᾶθ ῬῈΣ ἴε [δπηροσ οα]οίδοϊππε οἱ Βππιο-- 

οἴαπ!; ονεπὶξ ἴαπιε 6Χχ δοοιϊάθηΐθ, τξ δὰξ ΡΣ Βα] πη 

ἄϊβεσαπε Βαχποσθο, δέ Γαροσγαοαα ἔπιχίομς ΘΟ ροσῖβ Ρατ-- 

ἰθ5. ἐπηρ]θαπξ, απέ τη απέ, απξ οοποοάθαπξ, δπὲ υἱγαὲβ 

ἤγμθηξ γ6] ᾿πβγπιοπί; Παηπϊάοπι δα μαεο χυαπξέαβ 48ο- 

46 ΘΑΓΏΏΣ οτ γϊαϊ πιτῃ; οοηΐεσέ. ΟἿΣ 41105 “ποῆπθ΄ 

ΧΩ] ο5 Ἰαναί!ομβ ἀασαο ἐοπηρεγαίαθ εἰ Ῥοΐαρης εἴεοίας, 



ΕΣ, ΤΑΣ ΝΟΥ ὙΠΙΒΙΝΩΝ 

Ἐᾷ. Οματε, ΨῈ. [99: 100. Ἑᾶ. Βαϊ, ΓΥ. (247.) “ 
ὧν τὰ πρέποντα τῇ γῦν ἡμῖν ἐγεσξώδη πραγματείᾳ λεχϑή- 
σεται καϑ' ὅσον ἐ; 7 διὰ βραχέων, ἄναβ εβλημένης ἐν τῷ 
παρόντι τῆς εἰς τὰ γὐσήματα. χρείας αὐτῶν.. εἴς δὲ τὴν 
ὑγιεινὴν χρῆσιν ὅ πιροκείμενος ἔν. τῷ λόγῳ νεανίσκος ἡκέτω 
γεγυμνασμένος, ὡς εἴρηται πρόσϑεν. -ἐπὲ τούτου τοίνυν 
ὀλίγη μὲν ἡ ἐξ αὐτοῦ ὠφέλεια" πάντα γὰρ φϑάνεν ἔχων 
ἐκεῖνος ἔκ τε τῶν. συμμέτρων γυμνασίων παὶ τῆς εἰρημένης 

ἀποθεμαπείας. ὕμως δ᾽ οὖν, εἰ χαλῶς παραλαμβάγοιτο τὰ 
λουτρὰ, μέρος ἄν τὸ γένοιτο καὶ αὐτὰ τῆς ἀποϑεραπείας; 
εἴγε δὴ μαλάττεν μὲν τὰ σκληρὰ καὶ τεταμένα μόρια, δια- 
φορεῖ δ΄, εἴ τὸ περίττωμα καὶ σύντηγμα πρὸς τοῦ δέρματος 
ἐντὸς ἴσχοιτο. ἀλλὰ τούτων γε οὐδετέρων χρήζειν ἔοικεν ὅ 

»ὑποχείμενος ἄνϑρωπος ἐν τῷ λόγῳ, οὔτε σύντηγμα σωρπὸς 
ἁπαλῆς ἢ πιμελῆς εἰκὸς αὐτῷ γεγονέναι τὸ κατὰ τὰ 

γυμνάσια, ταῖς γὰρ ἀμέτροις τε [100] καὶ σφοδραῖς κινή- 
σεσι» εἵπετο τὰ τοιαῦτα, κεκένωται δὲ πάντ᾽ αὐτῷ τὰ πε- 
ριττώματα καὶ μεμάλακταν. τὰ στερεὰ μύρια. κατὰ τὸν τῆς 

«αἱ 7ατπ σου πΡΥ ΘΒ ηἢ8. Γαρ νυ 6 πίατξ, Θητποσατο Ἰοοξ: 4πο- 

του ΩΣ Ῥχοροῖηο πὰιπσ ΟΡΟΥῚ [πλιξ ἀΟσοΟμΙ ΠΟ, αϊσοπξαγ 

ἀαπι ΠΟΣῚ ρΡοίειξ ραμποιιηδ, ἄπΠαῖο σἹάθ!οθε 1π αἰϊπᾶ 
τεηῦριι5. 90 416 πὶ ἦπ πον 18 Ῥγαοπαπξ τα, ϑεᾷ ᾳποᾶ «ἃ 

ΓΑ τα ε15. τπεμᾶαθ ἤρθοίαϊ τά.) 7πνοπῖδ ἴπ [ΟΥ̓] Οπ6. ὉΧΟΞ 

Ῥοβέίμπβ 7απ. οχοτοί[αίι5 τεἄθαξ, τὸ Ῥυῖα5. εξ σοι ΘΗ πη]. 

Ηυῖο ρίαν ῥῬγαράϊοι Ραΐηδὶ ρογαχίραιβ αἰ τἴπι8,. πιὸ αὺξ 

ΟἸλΐα πὶ ΟΧ ΠἸΘΔΙΟΟΙῚ ἜΧοσοϊαοη6. εἰ ἴαπι 4Ἰοία 8ρο- 

ἐβοναρία εξ σομβεοιίαβ, ΟἸΝΊΒ1]1Ο ἔροίαβ ἴαμπιθπ, ἢ Ῥχοθα 

Ῥαϊπθῖιην δάμιρθοαβ, ἱρίσμι αποςτιθ. ἀροϊμογαρίαθ Ῥαὺ5 411-- 

ἀπ. Ξε, Βαυϊάθη ἀσγαβ ἰθμίαίᾳθ ρατίθβ οοΠξ, δχογο- 

χηραίῆι οἵ Πα παι θυξμη, ἢ ᾳυοα 1ηπι|5 δα σα! Παοχοῖ, 

δνοοαξ.. Ὑαγαμι. χιθη 8. Ποσαπὶ αραχθ υἹάθίυν ῥσοροίειιϑ 

7ανεηῖθ; Π60 ὉΠΠππὶ ἀπὲ ἸΠΟΠΠΙΟΣΊΘ. Οαγτθ ἀξ δάϊρὶ5 Ἠπ 

ἀπατηοπέπῃι ΟΥΘαῚΡ116 οἢ 11} Σπῖοσ ὀπχϑχοϊζατιθσα ΘΥ̓ΘΏΪΓΟ, 

φασπι οἰ ἡπημ! οα]σ08. εξ θη θη 88 σποίτ8 [4116 Γεαπαχι τσ, 

Μαϊο ναὸ “μοι [(ΟἸηπι. χρη α ομληΐα δχοσοπιοπία,  Γοἀ 

εἰίααι δυο τας. (ὉΠ14ας ῥάατίο5 [ἀπὸ ομῖξουῦ,, ἄππι ἀροῖμε- 
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ἘΔ. ΟΒατι. ΨΥ. [τσοῇ ἘΠ. Βαῖ, τ. (,47.) 

ἀποϑεραπείας καιρὺν, ὥστ’; ἀποπλύνασθϑαι τὸν ἱδρῶτα καὶ 
τὴν κόνιν, εἰ καὶ ταύτη ποτὲ χρήσαιτο, δεῖται μᾶλλον ἢ 
ϑερμανϑῆναν κατὰ τὸ βαλανεῖον. διαβαδίσαν τοιγαροῦν 
χρήζεν μόνον ὄχον τῆς δεξαμενῆς, οὖὔχ ἐνδιατρῖψαι τῷ βα- 
λαγείῳ, καϑάπερ οὗ χωρὶς τοῦ γυμνάσασθϑαν χαϑέψοντες 
ξαυτούς. οὗ μὴν οὐδ᾽ ἐγχρονίζειν ἐν τῇ πολυμβήϑρῳᾳ δεῖται, 
περιπιχυγάμενος δ᾽, ὡς εἴρηται, πρὸς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ἔπει: 
γέσϑω. σύμμετρον δ᾽ ἔστω καὶ τοῦτο τῇ συμμέτρῳ φύσει 
τοῦ σώματος. ἐφ᾽ ὧν γὰρ ἤτον σφόδρα ψυχοοῦ χρεία τοῦ 
ὕδατος, ἢ μαλακοῦ τε καὶ οἷον εἰληϑεροῦς; αὖϑις εἰρήσεται. 
τὸ δ᾽ ἄριστα πεφυκὸς σῶμα, μέχρι μὲν αὐξάνεται, λέλεκταί 
σπου καὶ πρόσϑεν, ὡς οὗ χρὴ ψυχρῷ λούειν, ἵνα μή τὺ τῆς 
αὐξήσεως αὐτοῦ χωλύσωμεν΄ ηὐξημένου δ᾽ ἱκανῶς, ἐθίζειν 
ἤδη καὶ τῷδε᾽ πρατύγευ τὲ γὰρ ἅπαν σῶμα, καὶ τὸ δέρμα 
στυκγὸν καὶ σκληρὸν ἄποτελεῖ" “ χράτιστον δὲ τοῦτο πρὸς 
τὴν ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν βλάβην. ὧς δ᾽ ἄν -τις ὑπάρξαιτο 
λούεσϑαν ψυχρῷ, μηδενὸς ἀπὸ τῆς ἐξαιφνιδίας μεταβολῆς" 
ἀπολαύσας βλαβεροῦ, παντὸς μᾶλλον ἐπίστασϑαν χρή.. πολλοὶ 

χαρὰ 6[Ἐ αἴι5, Οὐαγο οἷὰῖ ΠΡῚ ἵπ Ῥαΐπεὸ [πᾶοσαπιὶ οἱ 
ῬΌΙνοσο, Π’ απαπιάο ποσὶ τιν; πιαρὶβ Ροῆιαξς απ 

σαἸοῖον. Ετρὸ ἱγαπῆχο ἐαπέπσην αα, ΓΟ] πα τΐηαξδ, πο πὶ 

ἸΑΘΟΏΪΟΟ. ΔΜΠΊΟΧΑΥΙ 15 ἀορο 1, ΠΟΙ αἱ οἱΐτα οχοχοῖία- 

ἘΙΟΒ6 ΠῚ [6 1ρ[ο5 δἰ ἴχαμξ, 9:4 πο Σποχατὶ ἴῃ Ρἱοτια Βτῖδ" 

οἵ ορὰβ; ἢηὸ Ἰοΐα5, πὲ ΘΟΙΙΡΣ ΘΕ ΘΗ πα οἴξ, αᾶ Τρισι ἄδην 

ΤοΠίποῖ; αἴφας Ἰρία ἀποαπθ μιθάϊοουῖβ εἴο, πἰροίο δᾶ 

ὩΘΘΟῊ ἐφ ηηρ γα μ6 ΠῈ σοΥρι8. Οαΐρτι5 οηΐτη δαξ τϑμ θη: 

ἴον ΤρΙβιάα ορῖῖβ Π|2 απξ ΠΙΟΠΪ δὲ υϑῖαι 1η]Ο]αία, ροίξ 
ἀϊοοηθβ. Οδρίθστιπι ΟΡ Ϊπιτπὶ ΘΟΥΡτΙ5; ἀποαᾶ δαροίοι!, ἄϊ- 

οἴαπι οἷ τπιοπ οἵα ζυιοίάα Ἰάναπάμππι, τ οπ5 1πογθμιθης. 

ἴὰμι ππογοίισ, ὍΒῚ νθτὸ δραπάθ εἰξ αποίτι5, 7απὶ {τὶ ἀα 6 

αποαὰς δἰαοίαοϊοπαάμβ: πὸ ἅπαθ ἴππι ΘΟΥΡτ 5. ππίνεσίπηα 
χοροχοῖ, ἵππὶ ομΐθπι ἀεηαπὶ ἀπταπιάπα οἰιοιαῖ; πυρᾷ [ατθ 
τπῈ ΠΠ πλπτὰ εἰ φἄἀνοτυ[αβ ποχαβ, πᾶ οχίσι πξοτιβ 1πη1 3 Π 6 1Έ, 
Οποηπαδιηοάπηι ψοτῸ φαϊριαπι Ζυϊρίάα Ἰανγασὶ Ῥσϊηταπι ἴπ- 
εἰρῖοξ, ἤο τξ πΏ]]απι ἐσ [ὨΡῖϊα “τῷ αἰδίέοπς πόχατα ἔθ δι; 
Ἰᾷ υθημο᾽ ἀπίθ οἴππῖα [οἶσθ σον μέ, ΔΙΌ] οπΐ, ΄ασπι 



᾽χ8θ ΤΑΔΗΧΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

Ἑᾶ. ΟΒετε. ὙΊ. [160.] ἘΔ. Β4,. ΤΥ. (Ω67.) 
" - “Δ. τῶ. Ω ΓΙ ιν 

γὰρ κακῶς ἀρξάμενον διεβλήθῃσαγ οὕτω πρὸς ὅλον τὸ ἐπι- 
- ΄ ΄“; - ᾿ς 

τήδευμα τῆς ψυχρολουσίας, ὥστε μηδὲ τοῖς ἀσφαλῶς αὐτὸ 
μεταχειριζομένοις ὕπομένευν ξαυτούς ποτε παρασχεῖν. ἔστω 

τοιγαροῦν ὃ μὲν τοῦ ἔτους καιρὸς ἀρχομένου ϑέρους, ἵνα 
- » » «“ - “- ΞΡ ΙΑ ΄ ΄ πρὸ τοῦ χειμῶνος ἐν ἅπαντν τῷ μεταξὺ χρύνῳ γένηταξ τις 

ι »Φω 7 ᾿ ΄ ς , ΕΥ̓ ΠῚ 
ἐϑισμὸς ἀξιόλογος. ἔστω δὲ δή που καὶ ἡ ἡμέρα, γαϑ' ἣν 

΄ ΄ ς ΕΣ ,ὕ 3.,.ανϑ 47 22, 
ἀρχόμεϑα, γήνεμος ὡς ἔνυ μάλιστα, καὶ εἰς ὅσον οἷόν τὲ 

κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ϑερμοτάτη. δῆλον δ᾽, ὡς καὶ τῆς 
΄ χα ΄ , « 

ἡμέρας αὐτῆς ἐχλέγεσϑαν χοὴ τὸ ϑερμότατον, ὥσπερ γ8 
τ « " , Ἱ 

ααὺ τὸ γυμναστήριον εὐχρατότατον. ἡ μὲν ἔξωϑεν αὕτη 
- Ὺ ΕΈῚ ι - - τα 

παρασχευή. σῶμα δ᾽ αὐτὸ τὸ μέλλον γρῆσϑαι τῷ ψυχοᾷ 
͵ ι ΄ς Ὡ; ε ΣΟ ΤΩΣ 

παρεσχευάσθϑω χατὰ τάδε. τῇ μὲν ἡλικίᾳ ἔστω κατὰ τε- 
Ψ, ͵ -“ ͵ “ ΄ 

τάρτην ἑβδομάδα μεσοῦσαν μάλιστα, μηδὲν ὑπὸ μηδενὸς 
3: 5,9 ΄ -» » “Ε΄ δ 3. 
ἠλλοιωμένος αἰτίου προσφάτου κατ ἐκείγην τὴν ἡμέραν ἢ 

Ἧ - ι “ » 

τὴν πρὸ αὐτῆς νύχτα, "τὴν δ᾽ ὑγιεινὴν κατάστασιν, ἣν εἶτ 
“εν ἔμπροσϑεν, ἀκριβῶς διαφυλάττων. ἔστω δὲ καὶ τὴν ψυ- 

5 Ὗ ΄, ,5.5 ΄ - ΈΣΥΡ 

χὴν εὐὔϑυμός τε καὶ φαιδρὸς ὅ μέλλων χρήσασθαι τῷ ψυχρῷ 
, » Μη ᾿ ΄ ΄ - " 

φεαγίσκος, εἴπεο ποτὲ ἄλλοτε, καὶ τότε μόλῳστα, πρῶτον μὲν 

Ῥάστμι γϑοῖθ ἱπροριῇεηξ, «ἄθοὸ ἰπ ἔισίάατπη ἸφναίοποηΣ 

χλα]6 {πο α. ΑΠθοῖ, τὐ πιθὸ 115, (αἱ ἐπε ΠΙπιθ θαμὰ δ μη11-: 

ἄτατο Ῥοίιεπέ, [ς Ῥουμίοτοπί. ἘΠῸ Ἰρίξαγ δπη1 ἰθπι-- 

Ῥὰβ δρίϊαξι5 11 Π1πη1}: ἀ00 νἹάο]1οεξ απο Ἀγαπιθμ 1π ἰοΐο 

Σιϊοσροβία ἐδπιροχθ πὸ Γροσποπᾶα οοπίμοεαο γραγίαίατ, 

ἘΠ. ῥγαθέογβα ἀϊ685, ἅτιὸ δ ΓΡΙ Δ Ιπ117, ααπα μη 116. ἔχαχι- 

αα1Π|5 οἵ, αυοᾶ 14 ἰδπεριι8 ἔνε, σα] 11 ΠΠπὰ5 ; σα 5. Θ πὶ 

φα πα Πῆσηατι θη σε ἄδπη οἵα ραγέθπλ πϑῆλο ἀυθίξαξ, Ποπεὶ 

οἴζατπι ΡΎΠΙ ΜΑΙ ΟΥ πὶ. αποά ΠΙΘΔΙΟΟΣῚ πιαχῖπμθ {ἰξ ἐθπιρε- 

σχαπιοιΐο. Ἐξ δχίογπα αυϊάθηι ρυδοραγαῖῖο ἴα]15 οἷ, Ὅοσ- 

Ῥιβ Ἰρίαπη», αποᾶά ἘΠῚ Ζυϊοιάα ἄσθθοθῖῖ, δὰ Βππὸ πποάπην 

Ῥσδθρασαριιγ. ἘΠῸ 1Π1 δρίαβ φυασξϊ χηαχῖπιθ [θρίεπηϊξ 

τιράϊπηι, ΠΌῸΠῸ πθὸ ἰρίο ἄϊθ πὸ 4π86 δᾶπὶ ργαθοθῆι 

τπιοοῖθ πον χὰ αἰίογαίΐο, [64 ρῥυἹῆβίηδηι [ἀ] γι ἑαίθεια δά 

Ὡρρσιιθαῖ [οσναμί,. ἘΠοῸὸ σϑῦο, «(αἱ ζιρίάα πξϑέιχ, αν θπῖσ 

ὁ απῖπιο παι ῥυαοίθηΐθ, ἱἵπὴι ρίαπθ μ1|ατὶ, π᾿ ἀπαμπάο 

φ1ὰ5, εἴα ἕμπο Ῥχαροῖραθ, Αὐ ῥείπιαι ααΐάοαι Ζεϊοοΐαῦ 



ΠΩ ΦΟΓΟΣ Σ΄. 187. 

ἙἘᾶ. ΟΒετι. ΜῈ. [1τΌο,] Ξ Ἑβ. Ῥαῖ. τῇ. (47. 548.} 
ταν 9. δ - λ ζει τῷ Η τὰ Ἶ 

οὖν ἀγατριβέσϑω συνδόσιν ἐπυπλέογ΄ ἔστωσαν δὲ καὶ σφο- 
- “55 " ΄ ΄ . 

δοότεραν νῦν μᾷλλον, ἢ πρόσϑεν, τρίψεις, καὶ διὰ σκληςο- 

τέρων ὀϑονίων" εἰ δὲ “αἱ χειρῖδας δαπτὰς περυϑέμενοι ταῖς 
χερσὶν οὗ προγυμγασταὶ τρίβοιεν, ὡς ὅμαλωτέραν γενέ: 

᾿ -. » σεν 51... τς 3: - Η 3 
σθαν τὴν ἐνέργεια», οὐδὲν ἄν εἴη χεῖρον, ἐφεξῆς δὲ δὲ 

Φ ΄ ΄ : τ , -ῳ 7 
(248) ἐλαίου τριβέσϑω, παϑότι σύνηϑες ἦν αὐτῷ: κἄπειτα 

Σ μὴν .,»..,7 Ξ δ, ΄ ΄ 4 
γυμγναζέσθω, τῷ πλῆϑεν. μὲν ἴσα γυμνάσια, ϑάττανα δὲ 
-« »᾿ ͵ -» ᾿ ͵ 

γῦν, ἢ πρόσϑεν᾽" ἔπειθ᾽ οὕτως εἷς τὸ ψυχρὸν ὕδωρ κατα- 
΄ ῃ " ΄ Ἢ 

βαυνέτω μὴ βλακεύων, ἀλλ΄ ἐπωκύνγων τὴν ἐνέργειαν, ἢ 
ἘΣ ᾿ λλέσϑ. Ε ἀλ'ε φς τὐδρπιο τέκον, ταὶ ς 7 ούως ἐγναλλέσϑω, σχοπὸν ἔν ἀμφοῖν ἔγων, ὡς μάλιστα 

ΛΞ ͵ Ἂς ΕΞ Ρ (δ 
φαϑ' ἕνα χρόνον ἅπασι τοῖς τοῦ σώματος μέλεσι περιχυϑῆς-: 

ω τ : ΄ - 

γα: τὸ ὕδωρ τὸ γὰρ κατὰ βοαχὺ πλησιάζειν αὐτῷ φρίκης 
3 »᾿ Η Σ τες 
ἐστὶ ποιητικόν, ἔστω δὲ μήτε γμιαρὸν τὰ ὕδωρ, μήτε ἀτέ- 
ραμνόν τε παὴ παγετῶδες" τὸ μὲν γὰρ οὐ ποιεῖταν ϑέρμα» 

΄ 5 , ἁ. 

σίας. ἐπανάκλησιν, τὸ δὲ πλήττει." “αὶ καταψύχειν τοὺς 
ΡΝ - “.." , ὦ 

ἀήϑεις. ὡς ἔν γε τῷ χρόνῳ προϊόντε καὶ τοιούτῳ ποτὰ 
χρήσαιέ ἂν ἡμῶν ὃ νεανίσκος, ἀνάγκης χαταλαβούσης " 
“πη ΤῊΣ ἢ ΄ ς’ “Ὁ 3 τε ροπρο τον ΑΕ τς 
ἀλλὰ κατά γε τὴν πρώτην ἡμέραν ἀκριβῶς χρὴ φυλάξτεσθαῃ 

ΜΠ ηΐοῖ5. Ὡβογῖτ5. Θ'ππΐο απΐοαι ἔρΙορημθ5 ππασῖθ πππο αἴιᾶ πῇ 

απΐθ ψϑμοηιοηΐθβ, αἴατιθ οἰΐαμχ ᾿ϊηΐεῖ5. Δαν οσῖθτι8 δ πλ11- 

ἢναίαθ; ἢ ψεῖο οἵ τηδῆϊσαβ Ομ αξα8. τη θτι8 ὈΥ ΡΥ δ Πσ 

οἰχοιμιάαγοε, δἴαιθ ξξα ἔυιοατοῖ, απὸ ἤοχθὲ ορι5 ἀραὰαθρῖ- 

Ππ5, ποῖ τϊμῖπι δα τοι ρου πόσο, Ἀ λῖσιο οΪθο, ρῥχο- 

τς «αὔπονι, {νιοεΐας ; ἱπᾷθ δχοχοζίοίαν. ϑσθσοι δ πῖΡῃ9 

του ἄπο. ααϊάοπι ΡαΣΊΡτ5, [οὦ οἰ αΠΟΣῚθα5, ἀπᾶπὶ δηΐο, 

ΔΡ 115 1ὰ 1ιἸρίδαμι ἀοίοεπααξ, ποὰ ἴδιαρη οπποίαμῃέος, Γοᾷ 

φοΙουιου, ΨῈῚ φἰϊαηι [6161 ἰοΐῃβ 1π|Π1|ξϊ,| πο πἰτοθίααθ 

Γροοΐαμ5, αὖ πὸ τπαχῖηιθ ἰθιη ρου 8 ΟὨΙΠΙΡῈ5 σογροτίβ ΡῬαγίῖπ 

Ῥτ5 Βυπποῦ οἰσομπιηξαπάφέιν, απὶρρα ἀὔπμπι [ϑηῆτι Ὠϊς ον 

σεᾶοτο Πουγοόσοπι σοποιίεῖ. ἘπΠοὺ σϑῦο εξ ἀῃᾳῦα τρία περ 
τερί4άα, πδὸ Ραμ ογπᾶα οἕ 8]401.115: αἸΐοχα πΑΙΠΠΠ6 ΤΘα 

ῬΘΙοα Πχ ΟΔ]ΟΥ 8 ποὰ Θβιολξ, αἹέθγα ζοσὶξ Τημοίοβ δο σϑ- 

ἔυῖσοταῖ. ϑδιᾳαϊάθι ὑχοσράθμξ ἔθιῦροχο [81:1 ΄σαοααθ δαυᾷ : 

τἰοίοσ ἤπνεμὶβ ποῆεν, Πὶ προοῆιίαθ οχσῖραῖ: Ὑοσμη ῥγῖπ 

το [αϊέριῃ (416. οἰϊαῖπο οαγεπᾷᾳ οἱἕ αδὐμιοάυπι Φτιρί 44. 
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ἘΔ, Ὅμπαττι, ὙἹΙ. [τοο, σοχ.7 Ἑλ. Βα. ἵν. (Ω48,) 

τὸ λίαν ψυχρόν. ἐξελθόντν δὲ τοῦ ὕδατος ὑπὸ πλειότων 
ἀνατρίβεσθαι προσήκεν δὲ ξλαίου, μέχρις. ἂν ἐκθερμανθῇ 
τὸ δέρμα καὶ μετὰ ταῦτα σιτία μὲν πλείω τῶν εἰωθότων, 
ἔλατεον δὲ προσφερέσϑω τὸ πόμα, [101] ταῦτα δ΄, εἴ καὶ 
σὺ μὴ κελεύσειας, αὐτὸς ἂν οὕτω ποιήσειεν, ὀρϑῶς ἁπάντων 
γενομένων. χαὶ γὰρ ὄρέγονταν πλεόγων ἐπὶ τῇ ψυχρολου- 
σίᾳ, καὶ πέπτουσιν ἄμεινον, καὶ διινῶσιν ἥττον"᾿ ἄἀφυκνοῦν- 
ταί τὸ κατὰ τὴν ὕστεραίαν ἐπὶ τὰ γυμγάσιω σαφῶς εὑὐεέτι-- 
χώτερον, τὸν μὲν, τοῦ σώματος ὕγπον ἔσον ἔχοντες τῷ πρό- 
σϑεν, ἐσφιγμένον δὲ καὶ μυωδέστερον καὶ συντονώτερον, 

χαὶ τὸ δέρμα σκλχηρύτερόν τε καὶ πυκνότερον. ὁμοίως οὖν 
ἐπὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν πρακτέον ἅπαντα, ταὶ 
χατὰ τὴν τρίτην τε καὶ τετάρτην. εἶθ᾽ οὕτως ἐπὶ προήκοντι 
τῷ χρόνῳ πελεύσομεν αὐτὸν ἐμβαίνειν τὸ δεύτερον τῷ ψυ- 
χρῷ μετὰ τὴν ἐπὶ τῷ προτέρῳ τρίψιν, ὡς εἴρηταν πρό- 
σϑεν. τὸ δὲ καὶ τρίτον ἔτι τοῦτο ποιεῖν, ὡς ἔνιοί τινες 

ἐχέλευσαν, οὖκ ἐπαινῶ" καὶ γὰρ τὸ δεύτερον αὔταρκες εἶναί 
μον δοκεῖ, δυναμένων. γε ἡμῶν, εἰς ὅσον ἂν ἐϑέλωμεν, ἔν 

ἘποαμΕ νοῦὸ ἃ δια ἔγΙσαΥῚ οἿ6ο 1ᾷαπθ ἃ Ῥ]ΌσΙρ5. ἐχρο- 

ἅτ|, φποαά οπ5 Σρ[ὰ 1ποα]οαῖ, ῬοΙ μᾶθὸ οἱθοβ [Ὁ}1 15 1165, 

Ῥοΐαμι πῆγα σοπΠιρίπαϊποιι ὁαριαῖ, στιαθ ἱρίθιηθε ψεὶ 1ππ- 

ἽπΠπ5. Ταοῖθῖ, σἱΐα τηοᾶο οχμμῖα βξ ρογδοία, “ Ναμπι ἃ {{|- 

διάα Ταναομθ δὲ Ρ]ὰ5 δρρϑίιιπξ, εἴ π16}1π8 οοποοααπηΐ, 

Ὧο τοῖητ5 Πα; νϑηϊπηέαιια δα Θχϑροϊαίομοβ ΡΟ ΓΙ 16 

ῬΙαμΘ τῃο]οχθ Βα ἱξα ΟΟΥΡΟΙΒ, 15016 φαϊάθμηι ῬαΥῚ οἱ, αὶ 

δυΐθ, σααίσθχτιι οομηραοία δὲ χη! ο]οποχο δὸ νορείοχα, 

ομΐθ σεσο αἀυγίοσγθ ἂὸ ἄεπποσθ [πὰ Βόὸὺ εἰρο. [δοσπαο 

Ῥταρίογοα α16 ΠΣΩΣΙΣΕΤ. οχηλμΐα [ἀπὸ ρατασοπᾶα, φἕΐαπι ἰεν- 

ὅο δὲ απατίο. Ῥοῖδα νϑτὸ γχοοθάθπίθ ἔθιροσα δᾶ διπ- 

ἄσμν πιοάππι ἔγισιάαῃι 1Θχ μη ἸησΥ αὶ ἸΌῈΡΟΡατπ5, σἱάε]1- 

τοὶ μοῇ οαπι,) 4πᾶ6 ῬΥΪΟΧῚ ἅπργοὶ Γποοοῖπέ, {010 01 ῈΠ|» 

ἰδ ὑαῖ8. εἰ σομρχοποπίπμη, Ὑογαμπι ἑογίϊο δαμι 1 στα» 

ᾳαοῦ ποπμΏ]1115 Ῥ]αουϊξε, ποῖ απο. Ναπι δὲ τΐογαπι 1ά 

ἔεο "δ ἀραμάθ [αι ΠΗ οἷΐα νἱἀοίασ, ῥγυδείθσ πὶ αι. 
το δυριϊσιο ποῦῆτο ἵπιπιο γα} Βοπηπθπι ἸΈΡεσα Ἠσξαΐ- 



τ ΟΖΌΣ. .:: τϑὴ 

ἘΠ, ΟΒματι. ὙἹ. [103,7 Ἑὰ. Βεΐ, ΕΥ̓͂ .(,848.) 

αὐτῷ πελεῦσαυ διατρίβειν, ὅ δὲ σκοπὸς ἐφνταῦϑα τοῦ: χρό-- 

γου τῆς διατριβῆς ἐξ πῆς χαϑ' ἑμάστην ἡμέραν λαμβα- 
φέσϑω πείρας. εἰ μὲν γὰρ ἀνελϑὼν ἐκ τοῦ ὑδαῖος ἐπὶ τάῖδ 

ἄν ἀτρίψεσιν εὐχροῦς ἐν τάχει γίγνοιτὸ, μετρίως ἐν. αὐτῷ δια 
τοίψας" εἶ δὲ δυσεκϑέρμαντός τὲ ζαὶ ὥχρους διαμείν:η μέχρι 

πλείονος, ἄμετρότερον ἐχρήσατο τῷ ψυχοῷ. τοῦ χρωτὺς 
τοίνυν προσέχων τοῖς γγωρίσμασιν ἐξευρήδεις ῥαδίως, εἴτε 
τὸν ἴσον χρύνον αὖϑις ἔν τῷ. ψυχοῷ διατρίβειν προσήκεύ, 

εἴτε καὶ μετακινῆσαξ τὰ πρὸς τὸ ἔλαττον ἢ πλέον, καὶ 
περὶ μὲν ψυχρρλουαῖας ὥς πρὸς τὴν ἀρίστην φύσιν ἑξαγὰ.. 
καὺ ταῦτα. 

Κεφ. ε. Τὰξ δὲ τῶν παρεμπιπτόγντων. ἁμαρτημάτων 

ἐπαγορϑώσεις ὅπως ἄν τιῷ κάλλιστα ποιοῖτο, διεχϑεῖν ἤδη 

καιρός" εὖ γὰρ ὅτι μάλιστα τὴν κατάσχευὴν τοῦ σώματος 
ἄμεμπτον ἔχον τις, ἀπηλλαγμένος ἐξ εἴη τῶν πατὰ τὸν βίον 
ἁπάντων πραγμάτων, ζαὶ ἑαυτῷ μόγῳ ζῶν, ἀλλὰ τό 7ε ἑη: 

δέτοτ ἁμαρτάγειν μηδὲν ἢ αὐτὸν ἢ τὸν ἐπιστάτην αὐτοῦ 
παντάπασιν ἀδύνατον. εἰκὸς τοίγυν ἐστὶ πρῶτόν τε καὶ μά- 
, 

Ιρἤμπ, σατο ἱπιπιοΥ ΔΩ͂Ι ἰογηρτιβ μὲσ ατίοσιιο ἃ ᾿φιοιαἰαπα ἷ 

ἀρῆαβ Ἔχρθυθηία οἱδ οοἠ]δοίαμδάμι,  Ναπὶ ΠΗ ὀργ οι π5 15 
βἰάασμι, σο]ογαῖίοσ ος Τροομθ. οἰΐο: Ὑδαάηξαν , ἡποάϊοονοις 

τηοχαίαμ ἡπαϊοαῖ; ἢἤπ οἕ ἰαγᾶϊτ5. οἱ 'σαΐον τϑᾶθαι; ᾿ εἴ ἄξα 

φο]ου ἀϊπεῖμβ πμάποὰΐ, Ῥ]π5 ἀραθο υποραΐππι ἀοοοξ, " 51 ἀνα 

80 Ομ 15. ποῖῖ8. 1ηΐθηΐηβ 855» 34 0116. 116 }11665; δὴ γῬαΥ ἔφιι 

ῬῺῈ5 Ροῖϊοξ, 1. ζριριᾷα. ἸπογαΣῚ σοπνοηϊαξ, αὐ ΡΟ τι8᾽ δᾷ πγα- 

ἦπ5. χαΐπαβνθ αἰξαυτα “ΠΕ πιπέαπαδμ., ἘΠΕ ἀθ δῖ ρι4α Ἰανα- 

ἀἴονθ, αποᾶ δα ορίζπαπι παίαγαιῃ Τρέδεεξ, δρυαδ᾽ ἀϊοξι τ 
ΥΡΙ ΤΟΥ. 

Οαρ. Υ. Ἐνγαΐα δπέθμιν, ἢ αἴας σομ Ιρουῖπι, αὐἰοχήσαο 

αἰῖθ εμηιοπᾶςθξ, 7184π|ὶ ἀΐοογο ἐθιηρδῆιίναι εἢ. ὕξ δηΐηι 
αἴιατπι πιαχῖπια βαΐτιπι ΟΟΥΡΟΣ5. Πα υπι {ππὶ [Οτεϊξιι5. ααὶς 5 

Ῥίαπι Ππῖ, δὸ ἃ] οὐ θῖθιιβ,, (παρ 1ηι σία σσηΠσπε; τ65-: 

δοῖ 8 ΠΡῸΣ πὲ, οἱ ΠῸϊ τὴὶ υἱνθηβ, ΠΟΥῚ ἰἀηιοπ᾿ ποαυζέ, τξ 

τοι ΔΗ πα πἄο᾽ ν 6} τρίς, νὰ] 15, 4 61. ργδοβοίξαν, ἀρ δσγοῖ; 

Ῥγχπῖαιι ἐρίτοΣ ποὺ ρίας, εἢ π᾿ Τά τηαχίπ)ς ὁξ Τγο 6 }- 
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ἘΔ. Ομετς, ὟΙ. [1ο1.1 ἘΔ. Βαεῖ, 1Υ. ((48,} 

λιστα καὶ συνεχέστατα περιπίπτειν ἁμαρτήμασι. νεανίσκον 
γυμνασεικὸν, οἷον ὃ χκύπος ἐστίν" ὑπὲρ οὗ πολλάκις μὲν 

ἤδη πολλοῖς, οὔ“ ἰατροῖς μόνον ἢ γυμνασταῖς, ἀλλὰ καὶ 
φιλοσόφοις εἴρηταν; ὥσπερ χαὶ Θεοφράστῳ βιβλίον ὅλον 
ὑπὲρ αὐτοῦ γράψαντι. ἐγὼ δὲ κἀνταῦϑα μήκους φειδόμε: 
νὸς, ἃ μὲν εἴρηται χαπῶς ὑπὲρ αὐτοῦ τισιν, ὑπερβῆναι διέξ 
γγωκα, τὰ δ᾽ ἀναγκαιότατα τοῖς ὑγιξιγοῖς ἅμα ταῖς οἷ 

κείαις ἀποδείξεσι διελϑεῖν. καὶ πρῶτόν γε περὶ τῆς ἐννοίας 
αὐτοῦ" δίκαιον γὰρ ἀπὸ ταύτης ἀρξαμένους οὕτως ἐπὶ τὴν 
οὐσίων μεταβῆναι: ἔννοιαν δ᾽ ἔχουσι κόπου τιγὲς μὲν ἐν τῷ 
σπἰεπρήσϑαΐ τὸ καὺ τετάσϑαν δοκεῖν ἤτον πάντα τὰ μέλη τοῦ 
σώματος; ἢ τὰ πονήσαντα μόνον" τινὲς δ᾽ ἐν τῷ δυσχερῆ 
τίνα καὶ ἄνιαρὰν αἴσϑησιν ἑαυτῶν κατὰ τὰς πινήσεις λαμ- 
βάνειν, ἣν τινὲς μὲν ἄῤῥητον ἔφασαν; ἔνιον δὲ ἑλκώδη 
προσηγόρευσαν" ἄλλον δέ τινὲς, ὅταν ὡς τεϑλασμέγων τε 
καὶ φλεγμαινομένων αἰσϑαγνώμεϑα τῶν μελῶν. εἰσὶν μὲν οἷ 

καὶ μιγγύουσιν ἀλλήλαις τὰς ἁπλᾶς ταύτας διαϑέσεις, τήν 

αἰππιο Ῥοδόαξίιτ :ποϊάογο πνομοῖα Ὄκουοιξαποπῖραβ ἄβαϊ: 

ἕπτ, 4παθ ἸαΠΠπτιᾶο ἀρρε]]αΐασ; ἄθ απὰ ἃ τλ}}115 7ατὰ Ποῖ 

ΠΟΙππὶ γηθᾶϊοῖς ἀπξ σγηπδϊβ, [6 οἰΐαπχ ῬΒΙΠΟΙΟΡΗΪ8. οἵ 

ἀϊοξαπι, νϑὶ ὙΠΟΘΟρΡμγαῆο, «αὶ ἱπίορυτιη ἀθ δὰ ψο]τιπι τὶ 

ουῖρῆξ. Ἐδο νεσοὸ Βΐο αποαπο ῥχγοϊχίίαϊὶ γμάγοοπδ, απᾶ6 

ΠΟΠΠΆΠΠ5 Ῥάγατη τοῦθ 4 δὰ [πηΐ ἰγαᾶϊία, δα ἰσαπῆσγο 

Παΐαϊ; ἀπὰς νεσο πιαχίπηθ [πὸ πο οΠατία 1185; σαὶ Γαμϊταΐοια 

το ἀαη:} ῬΥΟΠ οπει", Ἡδαο τιμᾶ ΟΠ ἀοοοχπποαδίϊς 6 Πλοτι-: 

Πιδθομῖραβ χρησατα ἢ; δὸ Ὀυϊπη ἄθ ποίϊομδ ο᾽ι5. ἀρθτγθ; 

ΠΌΡΡΕ τϑοΐα [6 μπαρβέ, δ᾽ μαὸ “ατμι σου ἔπουΐπιαβ, δᾶ 

εΠεπϊαπρ 6715. Ἔχρ]οάτιἄδη δοσεᾶοσθ Ἐσρο [ΔΠιϊπ 11:15 

ἀο Ομ Θτα Τῃ 6] σοπεϊατππα ἔασιξ αὶ δοοϊρίαπξ, ἄππι πὸ 

σεπῇ αϊπεπεσις ΠΡῚ εἰ ὑϊάοπίαῦ, ἰᾶᾷφιο ἀπὲ οπαπῖριιϑ 
ΦΌΤΡΟΥΪΒ ῬαυΉΡη5, δὰξ 115 ἐαπέππι, φαΐρει5 Ιαρογαγίηῖ: 4π|-: 
ἄδτα; ἄππι ἐγ! ΠῚ χπΠΌ] Πόσαις [θη ι ἱπίοσ τπονοπάμχῃ δἵποῖ- 

τιαΐατ: ΒΌπΟ 8111 ἹΠΟΘΙΟΙΌΙΠ6π ἀΐχοσθ, 4111 π]οδγοίαμι ἀρ- 

ῬΈ]ανοσ : τΌΠΠΏΠΠ1, «4 πππὶ τπϑπιρτα θὰ σοπίαία δὲ ῬΡΗ]8ρ- 

ταουθ ΟΡΓοΙα. Γαπεϊαπέ, Νοπ ἀοίαπε οἕ ααΐ Πηηρ]σε65. μῸ5 
φἀξβοῖι8. Ἰπέοσ ἔ σχυϊίοοπε, δὲ αὶ ἑθπβομῖβς εἢ, οἕ ααὶ 81- 
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Ξᾶ. ὈΒάτε, Ὗι. [1δι, 304,1. : ἘΔ, Βαῖ, ΤΥ. ((48.} 
:ε τῆς τάσεως καὶ τὴν ἑλκώδη παὶ τὴν φλεγμογώδη " 
τινὲς δὲ δύο μιγνύουσιν ἐξ αὐτῶν, ἤτοι τὴν ἑλκώδη τῇ 
μετὰ τάσεως, ἢ τὴν φλεγμογώδη μεϑ᾽ ἑκατέρας αὐτῶν ἀνὰ 
μέρος, ὥσϑ' ἑπτὰ τὰς πάσας γίγνεσθαι δόξας περὶ τῆς 
κατὰ τὸν κόπον ξνϑοίας, ἔκ μέρους μέν τύνος ἁπάσας ἀλῆΞ 

θεῖς, τὸ σύμπαν δὲ οὐχ ἁπλῶς. [102] ἐάν τε γὰρ ἑλκώδης 
αἴσϑησις γίγνηται πιψουμένοις, ξάν τὲ φλεγμονώδης ; ἐάν Ἐ 
ἐμπίπρασθϑαν καὶ τείνεσϑαν δοχῶσιν, ἔν τε κατὰ συζυγίαϑὸ 

τινὰ τούτων, ἄν 8᾽ ὁμοῦ συνέλϑη τὰ πάντα, κόπος ὄνο- 

μάξεταν τῶν εἰρημένων διαϑέσεων ἕχάστη. ὥστ' ξἶναε διί- 
φορὰς ἑπτὰ τὰς συμπάσας τῶν κόπων" ἁπλᾶς μὲν τρεῖς; 
συνϑέτους δὲ τέτταρας: ἐπαγορϑώσεις δὲ τῶν οὕτως ἐχὔν-: 
τῶν σωμάτων, αἷ μέν τίνες ἴδιαν καϑ’ ἑκάστην εἰσὶ διάϑε- 
διν, αὖ δέ τιγὲς ἁπασῶν κοιναί. λεχθήσεται δ᾽ ἕξῆς ὑπὲρ 

αὐτῶν, ἐὰν πρότερον ὑπὲρ τῆς σιαρακειμένγης τοῖς κύποις 

διαϑέσεως εἴπωμεν, ἣν ἐξαπατώμενο! τινες ὀνομάξουσι κό- 

πον, ὁποία δ᾽ ἐστὶν αὕτη, καὶ τίνα πκἔ;τηται γτωρίσματα; 
δηλωθήσεταν σαφέστερον, ἂν τὴν οὐσίαν ἑκάστης τῶν χο3 

σοτοῖαβ, δὲ 4 Ῥ]οσπίομοα Γροοίομι Ῥγαοῖεσ. ΑἸ ἄτιοϑ 

ΕΣ [15 πηϊσεπξ, ἀπξ οὐπι; αὶ Ὁ]ΟΟΤΙ5 ἔρεοίοσα Ἐχμῖθοῖ, οἱ, 

αἰ ἐοηΠΟΙΙ Αἰ] αΐαι, απξ Θαχα, (αἱ ΡΗ]ρυχσπδβ ΓΘ πΐαπι 

αἴϊονί, [βου Γαπὶ οαπὶ αἰγοῦπε: 16 τἷίξ Ππὲ τι ππϊγουίαπε 

Γεπίθμτδθ ἂβ [αΠι πα τ15 ποίίοπδ βαρέσι: Οπαᾶς [116 Ομ" 

Τ|65 τιξ γεσαβ οχ ρατίβ ἴαπέ, Τία 15 ἰοΐην ΠηΡΠ1Οἱ ἀρ - 

Ἰαίοφας [οσίποπα πο Γαΐ. ἸΝαπὶ ἤγα Ὁ]σοτῖβ Γοπίπ8, “αππε 

ἡονοιΐαγ,, [6 ἜΧΒΙΡοΐ, να ῬΒ]ορηιομοβ, να ἱποδπᾶὶ ἔδα- 

αἴᾳας νἱάοπίαν, ἤνς ἄπο φλροὲ Ποστιπὶ, ἤν οἰϊαπι οχα- 

πο5 οοδαμπὲ; 1αΠΠπ αᾶο ἀἸοϊξατ φοστιπὶ αἰγδοΐισατ τπ Γα Σ Γατιο; 

Οὐὸο δὲ, πὸ [Ἐρίϑτπι ὁΐπι8 ἴπ ὩπΙνοσαμ αἰ γεπῆας Ππε, 

Πρ] οα5. ἐγὸβ, δοιῃροἤίας απαΐποῦ. Οογροσὶς νοτο, αποᾶ 

δὶς Πέ αἰοοίπια, Τοιπδαϊα ἀπαοᾶάπι ᾿σορσία οαξιίαπο 14{Π-- 
τυᾶτη!5 [απὲ, αααοάαπι οπιηΐδτβ οοπμπθαμῖα. 6 Ηἷ5 πποχ 
αϊσοίασ, ἢ Ῥυΐὰβ. ἄς αἴδοξα χασᾶαπι, ααὶ 1αΠπεα ἀἸη] Ῥτο- 
Σἰπηὰς εἰ, ἀἴχοτο, αιίθπι ἄθοθρίϊ ποππιΠ ργάνα Ἰαπηξαα!-: 
πο Πὶ πΟΙΉΠπαπέ. 15 ἀπ8}15 πὲ, δὲ χιβφὸ ποίας μαβρεαΐ, {1Ππ- 
τας Δρρατεριέ, δ συλαυίμαα 1αΠπτααίηϊς εὔεπέϊαμι Ῥτΐαν 



192 : 1 ΖΦ ΖΕΓΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. Οματτ. ΨΤ. [108.] Ἐά. ΒΔΓ. 1. (ο48.) 
δῶ ὃ Θέ φ 3» ᾿" ι τὸ " ͵ πωδῶν διαθέσεων εὕρωμεν. ὄχον μὲν γάρ. τοῦδε τὰ συμπτώ- 

΄ 3, - 

ματα μόνον εἴρηται, καὶ γὰρ τὸ πεπρῆσϑαί τε “αἱ τείνεσϑιαι 
-" ΄ “ “ ͵ 

δοκεῖν τὰ μόρια, καὶ τῷ χινουμένῳ ἤτον φλεγμογώδη τινὰ 
3. ͵ Ὁ - ἊΝ 
ἢ ἑλκώδη γίγνεσθαι τὴν αἴσϑησιν, οὐδὲ διαθέσεις εἰσὶν, ἀλλὰ 
συμπτώματα. διαθέσεις. δέ γε τῶν σωμάτων αὐτῶν; ἐφ᾽ οἷς. 

7 ι - ῃ " ᾿», ΄ εἴωϑε τὰ τοιαῦτα συμπίπτειν, ἁπλαῖ μὲν τρεῖς, σύνϑετος 
ι ΄ «ς " 5 « ͵ , ΓΈΣΑῚ ͵ ΄ 

δὲ τέσσαρες. ἡ μὲν οὖν ἕξλχώδης διάϑεσις ἐπὸ πλήϑεν γέ. 
- , « 

ψεταν περιττωμάτων λεπτῶν τε ἅμα καὶ δριμέων, ἅπερ ἐν 
ἘΣ ͵ - ᾿ »» ὩΣ 

τῷ γυμνάζεσϑαν γεννᾶται “ατὰ διττὴν αἰτίαν, ἤτον τῶν πα- 
7, ΄ 

χυεέρων περιττωμάτων γυϑέντων τε καὶ λεπτυγϑέντων, οὗχ 
΄ Ε - ͵ Ἦ - 

ἁπάντων δὲ ἐκχρυϑέντων, ἢ τακείσης τινὸς ἤτοι πιμελῆς» 
ΕΝ ΄ ς - - ΄ - 
ἢ σαρκὸς ἁπαλῆς. ἀνάγκη γὰρ ὑπὸ τῶν τοιούτων ὕγρῶν, 

» ͵ - 
λεπτῶν καὶ δοιμέων ὑτταοχύντων, κεγντεῖσϑιαί τε καὶ οἷον τυ- 

ἢ Λ, ΄, 

τρώσχεσϑαν τό τὲ δέομα καὶ τὰς σάρκας, ὥστε καὶ φρίκην 
΄ ΄ .“ - , 

ἐνίοτε γίνεσϑαι, καί τὸ καὶ ῥίγους, ὁτὰαν ἰσχυρὼς ἢ δοιμέα 
« ,ὔ - , 

τε ἅμα καὶ πολλά. τοιοῦτος μὲν δή τις ὃ οἷον ἑλκώδης 
΄ ᾽ τ Η ΄ 2. -» ι ΄, ΄ ε ΄ 

κόπος. ἂν ᾧ δὲ τείγεσθαν δοκεῖ τὰ μόρια μόνον, ἑλχώ- 
πὰς ΄, “ 

δης δ᾽ οὐκ ἔσ ἴσϑησις, ἔν τῷδε τῷ πόπῳ “περίττωμα ἢ9 ἐστὺν αἱσύησις) “ 7 Ὁ “περί μ γ 

αἰ απ! ἀν ουῖπιτβ. Ἠδοίομτιβ. οηΐι ἰρία [γιπρίομιαξα ἄϊοΐα, 

ἴμμῖ, ΠΙὰ ομῖπι, αποᾶ ᾿ποοπαϊ ἰδπάϊαπα σογρι8 νἹἀθαίτιν,, 

εἴ αιοᾶ πιονϑη [6 σ6} ὩΪοοχΒ γ6 1 ῬΠΠ]Θσηπομθ5. [6η [{8. 

οΒουίαξιν, αἰϊοοῖβ ποῖ Τππὲ, [οἃ Γγπιρίομμαία., ΑἰΘοΐα8 

ψοτῸ σουροσπηι, ἀπῖρτ5 μαθο [προυνοπῖνο, [Ὁ]6πῈ, ἔπ 68. ἢπὶ- 

ῬΠο65. Γὰπέ, αααίΐποῦ σοιροπί. ἘῈ τἠσοχοία5. απίάοπι αἵ 

Τροΐαβ. ΟΥΤΩΣ ἃ δχοχοηιθηζουη οορία ἐθααΐπμι Πμλμ] οἵ, 

δουϊαπι, 4πᾶ6 πϊπηίστιπι ἱπίοσ οχογοϊαπάμπηι - Ῥχονοπῖππέ 

ἀπριοἱ 6χ οαπία, ατξ 60 δχοσχοιμθηΐο,, απο. ογαΠτι5. οχαΐ, 

ΤΖαίο δὲ αἰξοππαΐο, ποῖ ἰαπιθ ἰοΐο. ΘΧΡΟΪ ΓΟ, ἀαΐ δαΐρε 

τοῖα σᾶσμα ἐΠηπιαΐα. ἸΝΝβοοϊε οπΐμι οἱ 405. (4}1 Ἀπ πιοχα 

αθὰι ἑθπτΐ αἴαπθ ΔΟΥΡῚ ῬΠΗΡῚ οἴ απαῇ ψΠ]ΠΘΓΟΤῚ ἔπιπὶ Οἰτξοπι, 

ἔπη ἀρίατη σάσμθμι, ΠΟ τιξ φἔΐαπη Πουσου ἱπέοσιπι ΟΡουταΐατ, 

ἅγιο δἔϊαιν φαδάδμπξομτιϑ στίβον, ἢ τηοάο, «ἀπιοάμπι τππι 90- 

Ῥἱοίηβ Βαμηοῦ, ἰππι ἀν Πέ. Ασο ἐδ115. φαϊάθῃ εἰξ π]σετοία 

1αΠππᾶο. Τὶ απέεμν ἑθμαῖξ [Ό απ τθῖρτα σιδαπίαν, αἰ- 

οὔτ σεγο ἴφηίαβ ποὰ ει, ἐπ μΒαο οογίο Ἰαπιαᾶῖπα πα] τὰ 



ΟΓΟΣ 2. 1,8 
Ἐᾶ. Ομᾶτε, γτ. [105 Ἐᾶ, Βαῖ, 1Υ. (οΉ8, 649.) 

4 »9Ὸὶ “ -π γ,) , ᾿ - ΄ . 

μὲν οὐδὲν, ὃ τι καὶ ἄξιον λόγου, περιέχεται τοῖς σώμασι, κατὰ 
δὲ τοὺς μῦς καὶ τὰ γεῦρα διάϑεσίς τις ἐπὶ ταῖς σφοδρο- 

τέραις ἐντάσεσίν, ὥς ἐποιήσαντο κατὰ τὰ γυμγάσια; συγί- 
σταταν τοῦ ποιήσαντος αἰτίου τὴν δύναμιν ἐνδεικνυμένη. 
συμβαΐνεν γὰρ ταῖς σφοδροτέραις ἐντάσεσιν, ἁπάσας μὲν τῶν 
μυῶν τείγεσϑαι τὰς ἶνας, οὖὔχ ὁμοίως δὲ ἅπάσας κάμγευν, 

ἀλλ ὅσαι μάλιστα κατὰ τὴν εὐθύτητα τῆς τάσεώς εἶσι»" 
ὡς ὅσαι γε λοξότεραί πως ὑπάρχουσιν, ἧττον εὐθύγονται 
τειγόμεναι. ὦστε ταύταις μὲν οὐδεὶς ἐφεδρεύει κίνδυνος, 
ἐν δὲ ταῖς ἐπὶ πλέον ἐκτειγομέναις, ὡς ἐγγὺς ἥκειν τοῦ δια-᾿ 
σπασϑῆνγαν, καταλείπεταί τις διάϑεσις ὁμοίᾳ τῇ κατὰ τὰς 

ἐνεργείας ἐγγενομένη" τείγεσϑαν γὰρ ἔτι δοχοῦσι, κἂν μηκέτε 
τείνωνται. ἡ δὲ δὴ τρίτη τοῦ κόπου διαφορὰ, πωϑ' ἣν 
ὥσπερ τεϑλασμένων ἢ φλεγμαινόντων αἰσθανόμεθα τῶν 
᾿μορίων, τηνυκαῦτα μάλιστα συμπίπτειν εἴωθεν, ὅταν ἔχϑερ- 

μαγϑέντες ἱκανῶς οἵ μύες ἐπισπώσωγ(:4ο)ταξ τι τῶν περυ- 
κεχυμέγων ἑαυτοῖς περιττωμάτων. εἶ δὲ καὶ περὶ τοὺς τένον- 
τάς τὸ καὶ νεῦρα τὴν αὑτὴν γενέσϑαν διάϑεσιν συμβαίνει, 

ΘΞΟΓΟΙ ΟΠ Π1π|, 46 (τὸ ταῆο Ὁ1}1ὰ ΠῚ Βαρομᾶα, π᾿ φοΥροσα 

οομπειγ, [64 τοῇᾶθε 1 πα! οα]15. οἵ πουνὶβ ὁ Χ Ὠἱπηῖα 

ἰοπῆοπς, ἡπαπ ΟΧΟχοϊΐαπιᾶο ἀμ: οχιιμξ, αἰθσίτι5 αι πε 

Εἰ δο νι οἷ οαπίας ροίοίαξοπι ἡπαϊσαμδ. Αοοϊαῖ παηηάια 11 

ὙΘΒΘΠΙΘΠΣ ΟΠ ΟΠ 6. ΟΠΊ1165 ΕΠ ΓΟ] στ ἔΡγα5 ἴθπαῖ, το π 

ἕαπιοι ἢ] 6 Ὶ ΟἸΔ168 ἸΔΙΠᾺΥ1, [ρα 6ὰ5. Ἰηαχῖπηθ, πᾶς ΡῈΣ 

Ἰοπρι πάθη ἰξπου5. Ροσυϊσαηίασ. Οαΐρρα πᾶς ο}11- 

ααΐογεϑ φποάαγηπιοᾶο Ἰασομΐ, Χλληπ5 ἀπ αἰ δοίαπι ἀρπηΐοχ; 

ἀὔατο 1εῖ5. πΌ] ταὶ ἡπῆπαΐ Ῥουϊο]απα. Πι 115 νεχο, ᾳιδρ 

ἀπαπιοαογαῖσιι» [ππὲ οχέξοπίαθ, 1ΐα τὶ ρασαπι ἃ αἰ τιρέϊοσιθ 

Ρῆμΐξ, τε! πασϊίον αἰ σο απαοᾶαπι Ππ|1118 οἱ, απαᾶα ἐπίου 

ἀρεπᾶσμῃ Ποραῖ; ααῖρρα ἰομπαϊ δάμτιο νιἄφηϊατ, απαμι ἰα-- 

ταθὰι 1111 78 πὶ ἔθη Ποπα γσοαπίυσ, ὙἹοχεα νοσὸ 1αΠιεπαϊ-- 

παπὶ ΟΠ οσομεα, ἀπαὰ πϊπηστιπὶ σοὰ σοπίμίαβ ἀπὲ ῬΈἘ]οσ- 

τηοὰς ΟΡ 5 Ῥατέθβ Γοηξχηιιθ, ἴππὶ τηαχῖτης [Ὁ]6ὲ 1ποϊ-- 

ἄοτθ, 4τπιμ ὙπΌΓΟΌΪ Ὡϊπηαπι Θχοα]οἕαοΣ δείχαχοτο χαῖρ 

Ῥίατῃ ες οἰσοπταξαῃς ΠῚ Ἔχογοιηθπξῖ5. Οποά ἢ οἔΐαπι ἔππε 

᾿ς που ἶθτι5, πηι πουνβ ἰάσομαι αἰϊροίῃς ἡποίαιξ, οἴπαμη ἀ0-- 

ΟΑΡΕΝΟ5 ΤΌΛΣΕ, ΥἹΣ. Ν 



᾿9ά ΓΑΜΧΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἙἘΠΛ. Οματσ. ΨΊ. [105. τοϑ,] Ἐλ. Ῥεῖ. ΥΥ͂. (Οἴ9.) 
5 Ἐ » "4 ᾿ ’ -- “Θ΄ ι - 5 Ζ΄. 
ὀστοχόπον ὀνομάζουσιν τὸ πάϑημα, τῷ βυϑίῳ τῆς αἴσϑης 

δεως ἐπὶ τὰ διὰ βάϑους πείμενα μόρια τοὔνομα φέροντες, 
ἐπιπολῆς μὲν γὰρ τὸ δέομα, δευτέραν δὲ ἔχουσν θέσεως 

Ἷ ΄ - - “ τάξιν οὗ μύες, ἐν κύκλῳ τοῖς ὀστοῖς περυκείμενοι; συμφυεῖς 
΄, » »" 7 ΄ « 

δὲ οὗ τένοντες ὑπάρχουσι τοῖς ὀστοῖς, ὥστ᾽ εὐλόγως, ὅταν 
οὗτοί τι τῶν εἰρημένων πάσχωσιν, ἐν τῷ βάϑει τε ναὸ περὴ 
τοῖς ὀστοῖς αὐτοῖς ἥ διάϑεσις εἶναν δοκεῖ. αὗταν μὲν αἵ 
μόναι τρεῖς ἁπλαῖ τῶν κόπων εἰσὶ διαφοραί" σύνθετον δ 

- », ᾿᾿ τ -“ 
ἐξ αὐτῶν, ὡς ἔμπροσϑεν εἴρηταν; τέτταρες, ὑπὲρ ὧν ἑξῆς 
ἐροῦμεν, ἐὰν πρότερον τὸν περὶ τῶν ἁπλῶν διέλϑωμεν .λό- 

ΚΕ ΓῚ , Η "“ ͵ ΕῚ ΚΎΩΝ, 

γον. ἔστι γὰρ δή τις. καὶ ἄλλη διάϑεσις ἐξαπατῶσα τυνας, 
ε ΄ ε .. τ Ὁ Ἰει - ι ἜΞ 

«ὡς κόπος, [105] ἡ μὲν γένεσις ἐν τῷ ξηρανϑῆναν τοὺς μῦς 
᾿’ - Ἵ ᾿ 

περαυτέρω τοῦ προσήκοντος, ὥστε ἅπαν αὐχμηρὸν καὶ προσε- 
΄ ΄ - - “ 

σταλμένον φαίνεσθαῦ τὸ σῶμα, καὶ πρὸς τὰς κινήσεις ὀκνεῖν 
, , ᾿ ͵ Ψ τότ , 

ἄτρέμα, ἀλλ΄ οὐδὲν ὑπάρχει αὐτῷ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημέ- 
ψων, οὔτε τὴν οἷον ἕλκους αἴσϑησιν, ἢ τάσεως, οὔτε πολὺ 

- -“ ᾿ «- 
μᾶλλον τὴν οἷον φλεγμονῆς. ἐγαντιωτάτη γὰρ ἡ ὄψις 

με , βία εὐξότσι - ᾿ 
τοῦ τὸ τοιούτου καὶ τῆς νῦν λεγομένης διωϑέσεώς ἔστυν. 

Ιοσθηλ οἴπ «ῇδοΐαμη πογηϊσιδηξ, ΟἹ ῬΘΗΙΙΟΥΘγ [ΟἸ]Ποοῖ 

Γφη αγα Ῥαγθ8, απο 1 ΔἸῖοῸ πηαχίηιθ. σοῦροσα {ἰηξΐ ρΡοί-- 

ἴα6, πομλθα ἐπιριιοπίοβ: ηπῖρρο Γαπηηπη Ἰοομμ Ομ 5 οο- 

οαραξ, Γεομᾷιιηχ ἃ εα Πίμβ ογάϊηυθην πη Ὅ}} ΠΡ πε, πἰ- 

416 οἰγοιπι οἵα ῬΟΙΙ:, αἵ ἰθμάομοβ ἱρ15 οἴτριιβ δἀὐπαθχεπέ. 

Οὐο πιᾶρὶβ σα ΠΟ ΠΆΡ116 εἴ, ἡπῦμ ΗΕ χαϊοαπαπι ρῥγαράϊοΐο-- 

γτι Ῥἐπιπίαγ, ὙἹΑΕΘΙῚ 1π| πιὸ δ Οἶτοα Ἰρία οἵα αἰϊδβοίίο- 

ποπὶ ΒΔΘΥΟσθ, ἀΐψιιθ μαθ. ψηϊᾶθηι [Ὁ]α6 ἐγ88 ΠηΊΡ]1665 

1α!πευιάϊπιιμη ᾿αἰΠ γοπα 6 ἔαπε : σοχηροῆϊαθ ψότο ὁχ 185, πῇ 

Ἴδα αἸοίατα 6, «πιαΐποῦ ἔασι, 46 ατῖθιι5 το χ ἀσεπάπηι, 
ἢ τάταθη ῬΥΐπ5 ΒΠΊΡ]1Ο65. τιπῖ νου [5 ΔΡΙΌΙνοσο, ἘΠῚ παιματιθ 

αἰϊοοῖιο 411 φποᾳαθ, 4πά46, σοι 1αΠιέιᾶο. ἅς, ποιττ1115. 1ηῖ- 

Ῥοιῖξ: μαθο. ᾿ποῖάτε, φασὶ ἤπργα πτοᾶτιτη χα οι Ποσδηξτν 

δᾶορο; υἕ [ἀπ] ΠΠ0π5 σοπίχαοξηπηιαμπθ σογρὲβ ἀρραγθαξ, αἴθ 

τα ταοίτ5. ἀποἀαμηπηοο ῬΊστασ; ποῖ ἰάπηε οἱ απίοίπατι 

Θογῖη;, 486 πιοᾶο αἸχίπιηῖβ, ἱποῇς πθαῖθ 15, 4 σψο]εῖ 

τἰσεσὶβ ἀπξ ἐξ ΠΟῊ1β οἱξ, πο ΐοσιια πλΐμιι5, (πὶ σ ῖμ ΡΒ]65- 

χποῦς5 6ἢ [οη[η5, Οἴρρα αἰνουΠΠΊηιτ5 αἰρεςξι5 οἸπίπο- 

αἱ αἰεοϊα5. εἴ, οἱ εας, ἀϊομὶ αἱϊμπο Ἰοσο ταί μι, 



ΟΙΌΣ 7: 1 ἴδ 
ἘΔ. Ὁματε. ὙΙ. [105.] ἷ Ἐᾶ. Βαῖ. ΓΚ. (549.) 
“αὕτη μὲν γὰρ αὐχμῶδες “αὖ προσεσταλμένον ἀπεργάζεται 
τὸ σῶμα, ὃ δὲ φλεγμονώδης κόπος ἐν ὄγκῳ μείζονι χαὶ 
αὐτοῦ. τοῦ κατὰ φύσιν. ὥστ εἶναι τὰς πάσας τέτταρας 

ἁπλᾶς διαθέσεις, ἰδίας ἑκάστην ἐπανορθώσεως δεομένην. 
Κεφ. ς΄. ᾿Ζρχτέον δ᾽ ἀπὸ τοῦ τὴν ἑλκώδη φέροντος 

αἴσϑησιν, ὃν καὶ διὰ δριμύτητα περιττωμάτων, ἐλέγομεν 
ἀνίστασϑαι. οὗτος ὅ κόπος συμπίπτεν μάλιστα τοῖς καξο- 

χύμοις τε παὶ περιττωματικοῖς σώμασιν; ἐπιγίγνεται δὲ καὶ 
ταῖς ὑπογυίοις ἀπεψίαις, ὅτων ἤτον γυμγάσωνταν προπετέ- 

στερον; ἢ ἐν ἡλίῳ διατρίψωσιν. οὐ μὴν ἀδύνατόν γε αὐτὸν 
συστῆναΐ ποτε χωρὶς ἀπεψίας ἔν εὐχύμῳ σώματι δὲ ὑπερ- 
βολὴν ἄμετρον γυμνασίων. εἰώϑασι δ΄ αὐτὸν ὀξεῖαν καὶ 
πολλαὶ φέρευν κινήσεις. πυκνὸν δὲ καὶ φρικῶδες φαίνεται 
τῶν ἐν τούτῳ τῷ κόπῳ τὸ δέρμα, καὶ ὁμολογοῦσιν ἐν τῷ χι- 
γψεῖσθϑαν καϑάπερ, ἕλκος ἀλ γεῖν, οἵ μὲν τὸ δέρμα μόνον, 

οὗ δὲ καὶ τὰς ὑπ᾽ αὐτῷ σάρκας, “ ̓δ᾽ ἴασις ἐξ ὑπεγαϊτίον 

ἢ διαθέσει" διαφορῆσαι γὰρ. χρὴ τὰ περιττώματα, καὶ 

ΗΙς πιαπηαιιθ [4118}16}}5 εἴ σομπ  δοἔϊτι5 σΟΓρι8 δἴποῖξ, αὐ ααΐ 

ΤΙ Πὀριηοηεβ. [ἢ Παπὶ Ργαθ [6 ζοσέ, π᾿ τηο]6 οἰϊατ δὰ, αιιὰθ 

χιαΐτιγ 15 οἙ, ἀρ Ποσο οοηπῆτε. Οὔαγο ααίϊπου ἴῃ ππΐ- 

σου πιμ ΠηηΡ]ο.5 αἰδοίαβ [ππὸ; «που π ἢ σι]15 [πα [πὲ 

Το Θά ϊα. Ξ 

Οδρ. ΓΙ. Ογαϊομπάπῃι σατο ἃ θὰ, 4πα6 ὩΠΟδυΙ5 [61-- 

ἴαμλ ἱπνεμῖῦ; ἀπαη οἴϊδηχ Δ ΘΧΟΓ ΟΠ] ΘΠ οστιπ] ΔΟΥ πιοπΐα 

οΥὐἴαηχ ἀϊχιητιθ: παᾶδο δυΐοπι ἸαΠππᾶο τηαχσηθ ἰῃ δὰ ἱποῖ- 

αἴξ σουρογα, ἅπας εἴ πιὰ]: [σοὶ {ππέ, Θὲ Θχογθιπμοπε5. ἀρθαπ- 

ἄαινξ. ϑαοοοάϊξ νεσοὸ χϑοοπδιι5 ου πάπα θιι5,᾿ ατιαμλ δε 

ΘΧχοχοϊ αν ἐσ ᾿τη] ἀογαῖτι5, παὶ πὶ [016 [ἀπὲ ᾿ποσαϊ, (δθ- 

ἴεταπη 181] οΡἤϊαί, «(αἴὰ πὶ σοσροσθ ῬΟῚΣ [ποὺ οἱΐτα ογπ- 

ἀϊέαίεπι Ῥχουεπαπέ, πϊάαθ ΟΡ ΘΧογοϊἑα 0158. ΤΠ. ἢ} 6χ-- 

σεἴϊαῃ. ϑαὴθ δχοϊΐζασα δαΐὴ ἰοϊδιηξ σΘ]οσο5 δὸ χ} τηο-- 

ἔπθ. ἴηπ ας ψετὸ Ἰαϊδέπάϊης εἴδπι ἀεδηΐα εἰ Πογτεγθ- 

αὺς οαἰῖ5 νἹάεξασ. Ἑαϊοηίαχαθα, 4πὲ εὰ [πΐ αἰζθοῖῖ, ἰη-- 

ἐεσ τιουοπάσπι ἄοϊοσε ΠῚ Ὁ]ΟΟΣΙ5 τυἱξτ 4111 οπεϊη αν ἐτιμ, 

"1 Πιρ)εοίαηγ εἴἴαπι σάτα. Ἐοιπδαϊπηι Πι)ὰ5 οχ 115, 

αἴας εἰθδβοίπὶ ἔππξ ςοΠίγασα, σου ρατγαξαν, ατῖρρα Π ἀπὰς 

Ν ἃ 
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4. Οατε, ΨΊ. Γ:ο5.} ἘΔ, Βαῖ. ΤΥ. (α49.) 

σπέπανταν τὸ πάϑημα. διωφορηϑήσεταν δὲ τρέψεν πολλή, 
καὶ μαλακὴ σὺν ἐλαίῳ μηδεμίαν ἔχοντι σεύψυν, ὅποῖον μά-- 
λιστ ἐστὸ τὸ Σαβῖνον. ἐνάντυώτατον δὲ τῇ διαϑέσεν τό 
τ' ἔκ τῆς σπανίας, καὶ τὸ ἔκ τῆς ᾿Ιβηρίας, ὅπερ Ἵσπανὸν 

ὀνομάζουσι, τό τὸ παζούμενον ὄμφάκινον ἢ ὠμοτριβὲς, 
ἕνὶ δὲ λόγῳ τὸ αὐστηρὸν ἅπαν οὐζ ἐπιτήδειον, ὧἧς ἔγεστέ 
σοῦ γευομένῳ διαγινώσκειν τὴν δύναμιν αὐτῶν, κἄν μὴ 
πρότερον ἧς πεπειραμέγος. οὕτω γοῦν καὶ ἡμεῖς ἐν ακε-- 

δονίᾳ ποτὲ γευσάμενοι τοῦ κατὰ τὸν «Αὐλῶνα τὸν περὶ τῷ 
Σερυμόνυ. γινομένου ἔλαίου τῆς αὐτῆς εἶναι δυνάμεως ἐγνω- 
οίκαμεν αὐτὸ τῷ καλουμένῳ Ἱσπανῷ. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν 
ἄλλων ἐλαίων ἅπάντων οὕτω γγωρίσεις τὴν δύναμιν, ὅσα, 
τε καταχρηστικῶς ὀνομάζεται, «αὶ ὅσα σχευάζεταν δὲ ἁλῶν, 
ἢ διζῶν, ἢ βοεανῶν,. ἢ βλαστῶν, ἢ φύλλων, ἢ καρπῶν. 
εἴρηταυ δ᾽ αὐτάρχως μὲν ὑπὲρ ἁπάντων ἀὐτῶν ἐν ταῖς περὺ 
φαρμάκων πραγματείαις " λεχϑήσεταν δὲ καὶ κατὰ τὸν ἔνε- 
στῶτα λόγον ἐν οἰχείῳ κ«αιρᾷξ. φῦν δὲ τοῦτ ἀρκεῖ μόνον 

τοὔππᾶανιε αἰ Γοπ απ; τπαϊαπὶ ΘΟΠΌΡἐ., ὅϑαΐα ἀτἰουξοπίανΣ 

Τυτοξο 6 χὰ χπο απ οι οἷθο, ἃ απὸ ΟΠ] η18 δα Πιυϊη- 

ΒαΠΑῚ σψὶ8 «ροῖδ: «ηοά σϑητβ χιακχίπις ϑαθισι οἢ, Αἄ- 

ψουππηατα ψοτὸ μαΐο αἰϊεοίίομὶ εἴ, αποᾶ εχ ΗΠ ραηΐα 
ΔἰοσίοΣ δὲ ὁχ ᾿ρουῖα, νοσαηΐ δπΐοπι ΗΠβραπτηη,, ταὶ απο 
ΟἸαΡ Βδοίπτ ψοσατπΐ ψγ61 ογπᾶπια; δὲ αἱ [δῆ6] ἀϊοδμη, 

«πο δμίξογιι οἰἙ, οἴηπθ 1 αἸϊοπτη οἷ. Αἄδο ρσαΐα 

ἱρίο νἱἷπι δόσαν ἀϊβοοσσοσα Π|οοῖ, φείαμι ἄθ τρῆβ. δηΐε 

ῬΟΓΙσΌΪ ΠΣ πο ἔθοουβ. 8516 παιηαπα δἕ τὸ5 φαπουάαχι ἐπ 

Μασοάοιϊὰ ἀορυϊαίο οδο, ᾳποᾶ ἢὲ οἶτοα Απϊοπθπι, αυΐ 

εἴ Γαρον ϑσγιδομπθμι, ἀθρσοίιθι ἀζιτιτβ θα ἀθπὶ σαμα ΗΠ ρα- 

μῸ νὰ πάροῦθ.  Οαΐι εἴ το φαοστιαι Ὁπλπΐππιὶ Ο]6ὶ σθη6- 

ταμ 1ία ἀορσθηοπ 85 σἱνεβ, εἰΐαπι «παθουπααθ ΤῈΣ ἀραῆο- 

ΘΠ ΠΟΠλϊαΣΐ, δὲ απὰθ δχ ἴα ]6, εχ σδαϊοῖθιβ, οχ ᾿ ΥΡ 15, 

ΕΣ βου Πθη8, εχ 101}15 8} ἔγποαρηβ φγδθραγαηΐην. 

Ῥιοίπιπι σαγὸ αρηπᾶθ ἄρ μῖ5. ὉμπΉΡα5 οἱξ 1η Τρουῖρτιβ 115,. 

ᾳυας ἄς ἡπεαξοδηνθ ῖβ σου ρἤππαβ: ὙΣΗΠῸ ἔδυπθὴ ΠΔ1Πτι5 

Εἴαηι 1 Ῥγοροῆίο ορεξθ ἀϊοδθξασ πο ἰοοο, ΠιΙτπά ἑδηΐμαπι 
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ἘΔ. Οματε, ὙἹΙ. [τοῦς τοῦ, Ἐᾶ. Βδξ, τΨ΄. {5349.) 

εἰπεῖν, ὡς, ὕπερ ἂν ἡ γλυκύτατον ἔλαεον, ἐπιτηδειότατόκ 
ἐσευν εἰς τὰ παρόντα, τούτῳ τοίγυν χρῆσθαι δαψιλεῖ 
μετά τρίψεως πολλῆς" ἔν μὲν τῇ πρώτη τῶν ἡμερῶν ὑπὲρ 
τοῦ μηδ᾽ ὅλως γενέσθαι τὸν ὑποπτευόμενον ἔσεσϑαι πόπον; 
ἐν τῇ δευτέρῳ δὲ χάριν τοῦ λῦσαν τὸν ἤδη γεγονότας. 1}ύξι 
δ᾽ αὐτὸν τὸ καλούμενον ἀποθεραπευτικὸν γυμγάσιον, ἐν 
ᾧ καὶ πινήσεις ἔνεστι ποιεῖσθαι, συμμέτρους μὲν τῇ ποσό- 
τῆτι, βραδυτέρας δὲ τῇ ποιότητι, μετὰ πολλῶν τῶν μεταξὺ 
διαναπαύσεων, ἂν αἷς χρὴ τρίβειν τὸν ἄνθρωπον, ἔἐφαπτο- 
μένων ὁμοῦ πλειόγων, ὕπως μήτε καταψύχοιτό τὸ μέρος 
αὐτοῦ, παὶ τάχιστα διαφοροῖτο τὰ περιττώματα. πλεονάζειν 
[104] δὲ χρὴ ταῖς μὲν τρέψεσι. κατὰ τὸν ἐν τῷ δέρματί τε 
καὶ ὑπὸ τῷ δέρματι τὸ τλῆϑος τῶν περιττωμάτων ἔχοντα, 
ταῖς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ κινήσεσι κατὰ τὸν ἕτερον χόπον, ᾧ τὸ 
πλέον ἔν τοῖς μυσὶν ἡϑροισται. τὰ γὰρ ἔν τούτοις περιτι 
πτώματα, τρίψις μόγη.. διαφορεῖν οὔχ, ᾿καγή. δεῖταε γᾷ 
οὔκ ἔξωϑεν μόνον ἕλκεσθαι πρός τιΐος, ἀλλὰ καὶ οὐνέ- 
πωϑεῖσϑαι πρὸς ἑτέρου τινὸς ἔσωθεν. ἐπωθϑεῖ ὃ᾽ αὐτὰ 

ὅπ ῥγαδίομἷα αἰχὶ ΠῸ ΓΔΠ5. ΠΕ, «πο γνἱ]ατίς ἄιι! οἰ ΠῚ πτάπι 
ΟἸδι οἵδ, 14 εἴϊὲ κα ῥῬχοροβίμιη αἰοοΐαμι τλαχ ππ οὶ ἀ οΟπι-" 

χηοδαίαα. Ηοο 1ριταν ΘΟΡΙΟΙῸ οτπὶ πλα]ία ἐγ οἴϊουιε οἴου 

ὅσια; γψτπο ἀπ οι) ἀ1ο6, ἀπὸ {ροοίαιηα Τοχίς Ἰα Πιια]-- 

ΧΙ Θ ἢ} ΟἸΏΠΙΠΟ ἀρο!ηθ8, ἔδουπᾶο γοῦο, πὶ, ἢ αἴἰα ΣΟΙ, 

᾿αἰΓοπεϊαΐαν, ΘΠΟΘΙΣ Ῥοσῦο ϑᾶτὰ εχοσοϊίαίϊίο, ἀπὰς ἃρο- 

Ἐπεναρῖα ἀϊοϊίαν,, “1π' πὰ [Ὁ]Πσδὲ πποΐα5 δάμιρθαβ φαᾶπιῖς- 

ἰαΐθ τηφάϊοοῦθθ; ὡδαϊΐαία ἐαγατοσοβ, Ζάχαθ οὰπὶ γος αθηι 

Ἰπίογροῇία 818 ατϊοίο; ἀπὰ πϑαπο ζγίσασα Πποπεΐθπι οροῦς- 

ἰοῦ, Ῥ]ΌΣΙΡτΒ ΠηπᾺ} οομ σθοίαπρη8, πὸ ποο το σοίσαϊ 
Ῥαγβ ὉΠ, εἴ οοππις Ἂκοχϑιηουία αἸΓοπέϊαπέισ, οΣτῸ 

ἐριοσπαπε Ρ]15 Δαμρε ιΐαν 1 115, 4 1π οαΐα δὲ ΓῺ 

οὔΐο Θχογοπιθπΐοσπιαι οοἸ!θοίατα σῖπὶ μαρεμξ, τποΐαμσα νοτῸ, 
4108 ΣρΙοπιεξ οἄαΐ, ζῃ αἰΐογα ἸαΠιιμαῖπο, [ὉΠ]σεΐ ἢπ οἷα 
Ρ]ὰ8 εξ ἴπ 1ρῇ8 πλα!ο.}18 σομ ρει, Οπδθ οπίπὶ ὧπ Ηἷ5 

οοαοίᾳ ΦΧοΤοπομΐα ἔππέ, [016 Φιϊοίίο βἄποοτθ ποῖ Ροίε; 
815. οπῖπι Ορτι8. εἴξ ποπ [Ο]τπὶ ΔΡ δ]αιιο Ζοχβ αἰ τδηῖ, νό- 

ταπὰ οἴϊατι Ὁ ἀἸϊοσο ἀπορίαχη ἀπε σ ΓΕ σ9 ἔπηρ 6112. [πὰρ τὶ 
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Ἐδ. Οματέ. ΥἹ. [1ο4.] Ἐᾷ. ΒαΓ. ΤΥ. (549.) 
τό τ ἀναπτόμενον ϑερμὸν ἂν ταῖς κινήσεσι, παὺ τὸ συνεχ-- 
κρινόμενον πνεῦμα, παὶ ἡ αὑτῶν τῶν μυῶν ἔντασις; ἐξ ἐπι- 
μέτρου δὲ καὶ ἡ καϑ' ἕσαστον μόριον. ἀποχριτικὴ τῶν. ἀλλο-. 
τρίων δύναμις. ὃ δὲ ἕτερος κόπος, ἐφ᾽ οὗ συντάσεως ἀϊσϑά- 
γοντάν, τὸν σποπὸν τῆς ἰάσεως ἔχεν τὴν πρὸς Ἱπποκράτους 

ὀνομαζομένην χάλασιν, ἐναντίον γὰρ τοῦτο τῇ συντάσει;. πα- 
ϑάπεοτῇ σκληρότητι. ἡ μάλαξις. ἔλεγε γοῦν ὧδε“ δέρματος 

σχληροῦ μάλαξις, συντεταμένου χάλασις" ὡς ἐναντίον ὑπάρ- 
χον, τῷ μὲν σχληρῷ τὸ μαλακὸν, τῷ δὲ συντεταμένῳ τὸ 
χαλαρόν. γαλᾶταν δὲ τὸ συγτεταμένον, ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις 
διαϑέσεσιν, ἃς ἐν τῷ, πέμπτῳ περὶ τῆς τῶν ἁπλῶν φαρμά- 
χων δυνάμεως εἴπομεν, ἑτέρως, ἐπὶ δὲ τῇ διὰ τὰ γυμνάσιφ 
τρίψει. μὲν ὀλίγῃ, τε ὅμα καὶ μαλακῆ δὲ ἐλαίου γλυκέος 

“᾽ν τ ΡΞ 3: ͵ ᾿ 3». τς ΄ ι 
εἰληϑεοοῦς, ἀναπαύσεν δὲ ὅλως, ἢ καὶ ἡσυχίᾳ, καὶ λου- 

“Α: ΄ - η΄, ι . 
τροῖς εὐκράτοις, καὶ διατριβὴ πλέονε κατὰ. τὸ ϑερμὸν ὑδῶὼρ, 
« 9 2» ᾿ Υ͂ 3 

ὥστε καὶ εἰ δὶς αὐτὸν ἢ τοῖς λούσαις, ὄὀνήσεις μειζόνως." 
΄ " ᾿ " Π - ΕΣ ΄ ν ᾿ ᾿ Ὄὑτοι δὲ καὶ μετὰ. τὰ βαλανεῖα ἀλείφεσθιαι. δέονται, πρὶν 
3 ᾿ τα ον κα, σπλςς ͵ 3 ἥ 
ἀμφιένγυσθαν" καὶ εἰ δὲ ἱδρῶτα τύνα, τύχοιεν ἀπομάξασϑιαι 

δὰ ῬΑΡΓπα σαΐονς 'ρίθ, 401. Ῥ6 Γ΄ πιοΐππι Ὡοοο {{π|1,.. Ῥατ- 

τη) ΓρΙυΣΙα5, ἀπ πὰ Θραλ (ἰαγ,. ρᾶγ πὶ 1ρ[Α- τπτιο ]οστίης 

ἰρπῆο; ἴαρεσ. μιαροὶ. νετο ἱρία βηρυβαγιηχ Ῥαγετι 6 Χ-- 

ΦΥΘΕΡῚΧ Ὁ]16 1 Ταοι]ξα5, ΑἸέθρα νοτο Ἰαίπίπᾷο, ἀπὶ απ ἔθηπο 

Τρηπίαν, 1Ππᾷ Ῥγτὸ ταηπιθάϊο. ροπυ]αΐ,  αποί ἨΠρΡΡοογαῖα 

Ἰαχαίιο.. ἀϊοῖτν, Τὰ παηαπθ Τοη!ΟΩΙ ᾿σοπίχαγϊα, 6 δὰ 

δἰπὶ πιοάμηι, (πὸ Δαν οὶ τ 111 165... ΑΙξ ΘΗ] 21, 16τ- Ομξὲς 

ἄατγας πιοζέξέξο, εἰξβῥεμέαε ἰωταΐζο, σρῖς εἴἶμγο πιοίέθ, εἰζξεπέο 

ἤαχσιπν σομέσαγξιπι βέ. Θαὰθ. τεϊαχαῦαν, τπιοᾶ΄ ἀπ οηΐπιηι ο, 

Δ 4115. συϊάσηι αἰθοθιι5.,.. (05. 1. «πἰπΐο 46. Πρ] 1 οἴτι 

χῃϑα!οαηιθμίοσπιαι Τα αἰ 5. Αἰχίπητιθ, 1ὰ ταουιβ, Οιοά 

ΕΤΟ. ῬΡοΙ, ΘΧΘχ οὐ! πθαι, ἀπο] α1ξ, . σὰ Ῥάτοα χη 0] 148 

Τυισοπθ, οααὰς 6 Σ ο160 ἄμϊοὶ. δἴαπο ἀυ[ο]αίο, ἔπη Ἰηΐδιν- 

τα ΠΟΙ 6. ΟἸΏΪΠΟ δυξ δα 4αϊοίθ, ργδαρίοσθε Ἰαγαίΐομθ 

πι6 61 ἐθῃη ρου δ θη 1, δέαιθ ᾿ὰ σα 46 ῬΗΜΟαΪα: τηογα; αἄ6ο, 

ἢ Ρὶ8 ἴογυθ ἰανδρίβ,. μ᾽ 5. ὑγοάθυϊβ. Ἐϊ νοχο. οδἕ ρος Ρα1- 

Ὡραμπι Ὁπσὶ ἀοΠάογαμξ ῬΥΐι5., ἀπά νοαπίητ.. Οαοά 

χοροῦ [Γ!ὰἀογομὶ ζοτες δ] αποῖα Ῥίηστιθ ἀθέου [ου]ξ, ΤΌΣ Γιι5 



ΟΙΌΣ ΤΟ 99 

Ἑᾶ. ματι. ΨΊ. [104.] ἙΔ. Βαῖ, ἘΜ. (,49.) 
ἘΠῚ ΄ δ. ταν ΕΟ Α τ ΄ ᾿ ΄ ᾿ 
τὸ λίπος, αὐϑις ὀλείμρεσϑαι χσήζουσι. καὶ μέντον καὶ 

ἘΞ ᾿ τα -«.-" ““{. « 3: Ξυ, » ., - ΄ 1} -“" 
'κατὰ τῇ» ἑξῆς ἡμέραν ἀνασεάγτες ἔξ τῆς κοίτης ἀλειφρϑηή- 

γαυ δέονται, μηδέποτ᾽ ἄχρως ψηχοῷ. τῷ ἐλαίῳ μηδὲ σχλη- 

ρῶς ἄνατριβόμενοι. γίνεται δ᾽ ὃ τοιοῦτος κόπος εὐχύμοις 
ἀνδράσι πονήσασυν᾽ εὔτογα μᾶλλον ἢ ὀξέα γυμτάσια, καὶ 
δεινῶς ὀκγηοούς τε καὶ δυσκαμπεῖς ἐργάζεται τοὺς κοπωϑ ἐγ- 

τας, οὗ μὴν πυκνοί γε καὶ φρικώδεις οὗ τοιοῦτοι φαίνον- 
ται, καϑάπερ οὗ μισρῷ πρύσϑεν εἰρημένοι. προσεσταλμένοι 

. Ἄν ΄ 4 - ᾿ 

δ᾽ οὐδὲν ἧττον ξχείνων οὗτον καὶ αὐχμώδεις δρῶνται, καὶ 
ἐν . ͵ " 

ϑερμότερου τοῖς ἁπτομένοις εἶναν δοκοῦσιν οὐ μύνον τῶν 
᾿ « ἦν ΄ δ 9. -. " - ᾿ - .“ ΕΣ 

τὴν ἑλκώδη διάϑεσιν ἐχόντων, ἀλλὰ καὶ σφῶν αὐτῶν, 09᾽ 
Ἴ 

ὑγίαινον. 

Κεφ. ζ΄. Ὁ δὲ δὴ τρίτος τῶν κόπων ἐπὶ σφοδροτά- 
ταῖς γίνεταν κινήσεσι, καὶ μόνος ξξαίρει τοὺς μῦς ὑπὲρ τὸ 
“πατὰ φύσιν, ὡς ἐοικέναι φλεγμονὴ τὴν διάϑεσιν αὐτῶν, 

ταῦτά τοι καὶ ψαυόντων ὀδυνῶνται, - καὶ ϑερμότεροι φαΐ- 
γονταν  ὄδυγνῶνται δὲ καὶ ἣν αὐτοὶ καϑ' ἑαυτοὺς ἐπιχειρή- 
σωσι πιγεῖσϑαι- ἀήϑεσι δὲ γυμνασίων ἀνθρώποις ὅ τοιοῦτος 

υὐρὶ ἀοπάογαμξ. Ομΐη οἰΐαην ροῇογο ἄϊο; αὐυπὶ 6 ΟἹ 

Γάνραμξ, τπιπρὶ 115. Ἔσχροάϊτ, πηπαάαμ ἰάγειι Οἷθο, [Ἰπιπθ 

ζυϊριάο, ἄθὸ ἄπγα ΤΡ οιίομθ, [ποϊάϊε σοχίς πα οα! [αἤὶ- 

«Ἰιο 115,0. αιρυθ ΓΙΌ ΥΙ5 Το ΟΠ, ΡΟ γορυῆαβ. Ῥοι 8 

ἀἄδμιν σΘΙοχο5 Θχοσο δ ο.155, σϑἀαϊίαιια ἸΑΠαῖο5. Ἰρξοβ' ρίρτοβ 

αὐιποάμπι ἀδσγέᾳπθ 116 Χ101}185β. Νομ ἰδμιθη μὲ ἀδηΐ Βοτ- 

χεπίοίαᾳας ἀρραγθηΐ, αποηιδἀππηοατιτα 1085 ραπ]0 αῃΐο σομι- 

ῬΥΟμοπαϊητιβ, σαθἔθσθιτα Ομ ΓαΟΙΣ ΔΥΙάΙ 48. ποσὶ ΜῊ ]τῖ5. 1ρ5 

ἢ5 ἀρραγεμῖ; ἰαμσθηΐθιι5 σοσο σα] ἀϊοχο5. τυἱάεμ μας ποσὶ 

ΓΟΙληλ 118, 4πὸ5 πἰσοχοία Ἰαπμο πτροῖ, εὰ ςδηι ζασηι 

ἀρῆπιοξ, ἀαπη [πὶ οἤεπί. 

Οαρ. ὙΠ. ὍΤογᾶα ]αἰπἰπᾶο εχ νεἸθηιθη εἰ ΠῚ π}15. τια[οἱ--- 

ἴων τοῦ θα5. [Ο]ααιιθ ἔαργα παΐπγα!οπὶ Ππαριΐα μὰ. πναΐοι 65 

αἰἴτοης πο, τὸ ΡΒ] οσπιοσαθ Ῥουἤηη1}185. αἰϊθοίιιϑ πὲ, [Παητία 

εἰ Ἰενὶ ἑαεΐα οἴεπάμπίαν, εἴ σα! ἀϊοχα8. ἀρράγοπξ. Ὀοϊοπξ 

νοχο εἰΐαπι, ἢ ἱρῆ μὲὺ [6 πιονοιῖ σοπομπέισ. [ποαϊε μαος 

Ἰαπιμᾷο 115. ΡΙαυϊ μα, 4 αἴαθῖ: ὉΧον ΟΣ Δ Ομ 5. πολι 



ἘΞΕΞ ΤΑΛΉΝΟΥ ὙΠΙΒΙΝΩΝ 

ἘΛ. Ομενῖ, ΟἹ. [1ο2, 1τ05.} ἔα ἘΔ. Βαεῖ. ΤΥ. (Θἴο. 250.) 

χύπος ὡς τὰ πολλὰ συμπίπτει, γυμνάζεσθαι δ᾽ εὐϑευσμέ- 
γοις ὑλιγάκις ἐγένετο κατὰ τὰς σφοδροτάτας τὲ ἅμα καὶ 
παμπόλλας πινήσεις, ἡ δὲ ἴασις αὐτοῦ τρεῖς ἔγχει τοὺς σχο- 
ποὺς, οὕσπερ σχεδόν τι καὶ τὰ φλεγμαίγοντα σύμπαντα; κέ- 

: Ξ ΣΈΟ - ; β 
γωσιν τοῦ πεοιττοῦ, παὶ ἀνάπαυσιν τοῦ συντεταμένου, καὶ 
ἄἀνάψυξιν τοῦ φλογώδους. ἔλαιόν τε οὖν πολὺ χλυαρὸν, οἵ 
τὸ τρίψεις μαλακώταταν, καὶ ἥ ἔν τοῖς εὔκράτοις ὕδασι: δια- 
τριβή πολυχρονιωτάτη τοὺς τοιούτους ἰᾶται χόπους. εἶ δὲ 

χαὶ βοαχύ τὸ γμαρώτερον εἴη τὸ ὕδωρ, ὀνήσεν μᾶλλον. 
οὕτω δὲ καὶ ἡσυχία πολλὴ, καὶ ἀλείμματα συνεχῆγ. καὶ 
πάνϑ' (250) ὅσα τὸ μὲν χεχμηκὸς ἄναπαύεν τὸ ἅμα καὶ 
παρηγορεῖ, τὸ δὲ περιττὸν διαφορεῖ. [105] τάχα δ᾽ ἄν τις 
οἴηϑείη, τὸν τοιοῦτον κόπον οὐχ ἁπλοῦν; οὐδὲ τρίτον ἐπὸ 
τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις δύο, σύνϑετον ὃ ὑπάρχειν ἐξ 
αὐτῶν, οὐδὲν ἔχοντα πλέον τῆς τάσεως τῶν γευρωδῶν σω- 
μάτων καὶ τῆς ἑλκώδους αἰσϑήσεως" τὴν γὰρ ϑερμότητα 
τοῖς τοιούτοις κόποις ἄλλως μὲν ὑπάρχειν φύσει, καϑάπερ 
καὶ τῶν προειρημένων ἑκατέρῳ, οὗ μὴν συμπληρωτυκήν γε 

ἔππε; παηὶ ΘΚΟΙΤΟΙΓΑΥῚ ἀπο ΤΑΥῸ 1 1 ταις ὁχ γε μ6- 

μι ΘΠ ΠΠ 15. ΡΠ πα 6. ἀπο ρα8. ϑαπαίίομῖβ νοῦο ε͵πς 

ἰνο5. (πη! ἴσορί, φποπιααπχοάπγα ἔθ 6 δὲ ομηῖνπι ΡΗ] ΘΟ Πλομ 8 

ΟΡ ΟΠ Όσαα,, πδιὰρθ Γμρουνασαποὶ σασιαπο, οχέθπες χοσ 

αι165, δἕ μαι ομἶβ τοισοσαο. Ετσο δὲ οἱθιιῃ 

φορτοίαμν ἂρ τοριάπηι οὐὰ Τριοο 6 το} Πιπιὰ δὲ Ἰοησ Πι- 

τὰὰ ἀπ ἐπθ 1 ἔθηηρογαπιθ!! ἀσιῖ5. πῆονα Πα ποῦ! 16 Π|-- 

{πᾶάτπι68 ουημοπᾷαῖ, Οποί [ἃ Ῥάι]ο τορι ον ἀαπα πὲ, μ]ὰ5 

φχγοάογιι, δΔᾶ ομπάθῃ χπηοάμππι Ἡμπιία ατ|168,, δὲ τπποῖῖο 

πάπα, ἀοπίῳπο οὐχηΐα, ἀπὰς 14, φιῃοᾷ ]αΠαίαγα, 6Π Ὁ, «ᾳαϊεῖς 

Ἰοπημοηΐοσιο Τθοσθομῖ, δ πο {προγναοαιμ οἱἕ, ΡῈ 

Πιαϊτίπηι αϊρογαμξ. θά ριιίοι ἰουία ατρίαια, ΙΔΠΠτα1-- 

ποπν πᾶπὸ πο {πωρ δῖ οἰἴ8, αἰθο ἃ ἀπιαι5. 7. ηὶ ἐγδατἰς 

ἰοχέίαι, [οἃ οχ 1}15. σομροίίδῃ, πθὸ αἰπιηᾶς σομ!απἔθμ), 

παπὶ ὃχ ΠΟΥ νΟΪγαμῦ. Ῥαχίϊαμν ἐθπίονα δὲ ἀ]οοσὶς ΓδηΓα ; 

φαἸοχθῦ πᾶπαπθ π᾿ Βυλιποαι! ΙαΠπ τι ἴθ ΔΙ οάαι ααϊ- 

ἄθμν παίΐαχα! ἴον ἐπε, νϑῖπιξ! ἦτ τηθηηογαίαττιμι αἴτασαξ, 



ΟΓΙΓΟΣ 2. 20ι 

Ἑὰ. Ομᾶτε, ΨΊ. [το5.] Ἐᾶ. Βεῖ. τ. (56. 
“- » ͵΄ ΕΝ - Ὅν βὺνν “»5 ΄ ΄ τ “ 

τῆς ἐννοίας ἢ τῆς οὐσίας εἶναι, “ἀλλά τοι τὸ γε τοῦ παρὰ 
- ΄ ΄ Ἢ, - ;: 

φύσιν ὄγκου τούτῳ τῷ κύπῳ μόνῳ παρὰ τοὺς ἄλλους ἐξαΐ- 
. “- “- - » Δ, “ 

ρεῖον ὑπάρχει, καὶ τὸ τῆς ἀλγειτῆς αἰσϑήσεως οὐχ ὅμοιον 
ἔν τὲ τῷ τογώδεν χόπῳ καὶ τῷδε. τείνεσϑαι μὲν γὰρ ἔν 

΄ " - ͵ - 
ἐχείγῳ τεϑλάσϑαίΐ τε τὰ γεῦρα σύμπαντα μέχον παὶ τῶν 

Ἐξ πὰ Ξ μι “ 
ὀστῶν οὗ τούτῳ τῷ κόπῳ πκατεχύμεγοι γομίζουσι. ὥστε 

ΜΝ.» ΄ 5, .͵ . Ὑ, κατά γε ταῦτα διαφοράν τινα ξξαίρετον ἔχει παρὰ τοὺς ἄ- 
3 ΄ φ ΄ «. 

λους δύο κύπους, οὐχὶ σύνϑετος μόνον ἐστί, αὗται μὲν δὴ 
- γ, ΕἾ ,΄ 7 Ὁ 

τρεῖς, εἴτε καταστάσεις σώματος; εἴτε διαθέσεις, εἴϑ' 
.“ ΄ ΄ » “5, Ὑ, ὃ » 2 5» .- ͵ 
Ὁ τὺ βούλεταξ τις ὀνομάζειν. ἄλλη ἐπ΄. αὐταῖς τετάρτη; 

, ΄ “: 3 - 
παραπλησία μὲν ὑπάρχουσα κόπῳ, πὅπος δ᾽ οὐκ οὖσα, τῷ 

“ . ΄ ΄ " 

μήτε τὴν ἕλπώδη, μήτε τὴν τογώδη, μήτε τὴν φλεγμογώδη 
διάϑεσιν ἔ ἀλλὰ μηδὲ φρίκην τινὰ, μηδ᾽ ἄλγημα, μηδὲ ἔχειν, ἀλλὰ μηδὲ φρίχην τινὰ, μηδ᾽ ἄλγημα, μὴ 

. " " , Ὕ, τ - » ΄ 

τὸν πρὸς τὰς πιγήσεις ὄκγον ὅμοιον τοῖς κύποις ἐπιφέρειν, 
" ζ ͵ " Ζ 

ἰσχνότητα δὲ μόνην ἅμα καὶ ξηρύτητα. γίνεται μὲν οὖν ἐν 
7] -Σ ͵ .“ , ", 

εὐχύμοις τὲ ἅμα καὶ γυμναστικοῖς σώμασιν, ὅταν ἄμετρον 
γυμνασϑέντα μὴ καλῶς ἀποϑεραπευϑῆ. διαφορεῦται γὰῤ 
“ - ᾿. ΄ ᾿ 

οὕτω τὰ περιττώματῳ, παὶ χαλᾶται τὰ τεταμένα, χαὶ οὐδὲν 

τι6Ὸ ἕαπιοιι σοι ρ] επας ποίου 5. ΠΡ αμπτίαενε ρατέοθῃ οἰ 
ἉΠ|άτα, ᾿ψοχιπι {Ππ|4 Πτσ τὰ ορτορίθ Ῥγὰθ οδϑίοσβ ἡποῆ, 
ΠΙΘΙΏΡΘ 1870} 4παὴὶ ΡΟ παίανα Βαριΐα ἑπμιοσ,, ἕθτη. ἀπο 
Ἴδο ἄο]ον 8. [θα ἤτι5 [1115 1ὰ Ππαὺ οἱ ἔθηποηΐβ 1ΑΠΣ πἀτ6 
μαροΐα; απῖρρθ 1π 1116 ἴθμιαϊ, 1π πασ' οομπέτι[ο8 6 πάδθ 
δα οἵα ποῦνοβ τ ψουο5 ῥπξαπε, «ὐϊ τρία Ιαθογαπέ. Ουα-- 

τὸ ἴῃ μῖ5. ἈΠ οπν Ῥτορυϊαμχ ἃ ΤΕΠ( 18. ἀπαθηβ ΟἸΓΟχ ποι 
Βαθδῖ, ποὺ 6 σοχπηροίία ἰαμπΐα). ἊἜχ65 σιν ἤνα ὁοχ- 
Ῥοιὶδ ἢαία5, [ἰνε αἰϊεοίιι5, ἤνθ «αἱ! ἀΠπᾶ αἸΧΙΠς νος ]15, 
δὲ ἴππ|. ἘΠ᾽ 411ὰ απαρᾷασπι [πρΡΘΥ μα8. ἀπατία; Πμ11115 4αξ- 
ἄσπι ἸαΠΙ ααἴπΣ, πομ ἴαμηθη ἸαΠηίάο, «οᾶ χιοαπθ᾽ μ]6 6.15, 
ποαὰθ ἰεπἤβοχῖβ, πθαὰας ΡΠ] Οσηιοσ 65. ἀδοιη Ῥχας [Ὁ ἔοσαξς: 
[οἀ χιδς μοχύόγοῖν ἩΠππ Δοϊογειηνθ, ποὺ Ῥ᾿ἰσυλαηὶ δα 

χηοίαβ,, αποιπαἀπχοάσπτῃ Ιαἰπίμπιο5, Ἰηξοχι, Γεὰ ρυδοι][ίαΐοπα 
ἰλπΐαχη ἁγτἀϊαΐοιηιις Ζα οἱ, [ποιάτὲ πάει μαθο μ οοχ- 
ῬΟΥΡ5 Ῥομὶ [ποοὶ οἕ οχογοϊίαϊ οι αἰ πρὲῖβ, τιδὲὶ ἀμπηπο-- 

ἄϊος δχοχοϊίαΐα Ῥάχτιπὶ τς ἀροΐβοσαρῖα [απ πίὰ. Ομῖρρα 

1ὰ εἰ ἀϊρσοχιμίιν δχογοιηθηΐα, εἴ {πᾶ6 ἰθπΐα φπιοχαπξ, 
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ΈΔ, Οματι, ΨὙΙ. [τοϑ5.} ἘΔ. ΒαΓ ΤΡ. (,(5ο,) 
7 ι δ -" » 

ἄλλο ὑπολείπεται χατὰ "τὸ σῶμα. πλὴν ξηρύτητος, ἣν ἐκ 
“τῆς ἀμετροτέρας κινήσεως ἔσχον, δεῖταν δὲ κατὰ μὲν τὴν 

᾿ : - , 

'πρώτην ἡμέραν οὔδενὸς ἐξηλλαγμένου παρὰ τὰ πρόσϑεν, 
--ω « - 

ὅτι μὴ ϑερμοτέρου τοῦ ὕδατος, ὡς συναγαγεῖν ἀτρέμα καὶ 
- " - τ ΄ " ᾿. 

Θερμᾶναν “αὐ τονῶσαν. τὸ δέρμα, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν 
“ [ - 

ἀποϑεοαπευτικοῦ γυμνασίου βραχέος τε ἀμώ καὶ μαλακοῦ 

καὶ βραδέαος ἔν τε πινήσεσι καὶ τρίψεσι, «αἱ τῆς δεξα- 
- « “ν᾿ ΄ 

μενῆς ὁμοίως ϑερμῆς, ἐσπηδάτωσαν δ᾽ εὐθέως εἰς τὴν ψυ- 
᾿χρὰν ὑπὲρ τοῦ μένειν αὐτοῖς τὸν ἐν τῷ δέρματι τόνον 

΄ ι ῳ - - 

ἅμα. ϑερμότητι. “αἱ γὰρ ἧττον ἔν τῷ μετὼ ταῦτα χρόγτῳ 
Σ ΕΉΡΗ 

διαφοροῦνταν, καὶ ῥᾳδίως εἴς τα τὰς σάρκας. καὶ τὸ δέρμα 
᾿ ἰασς, . ΄, Ζ΄. ΕΡ- 3 ι »φΦιν 9 , 

τὴν τροφὴν ἀναλαμβάνουσιν, οὐ μεῖζον ἀγαθὸν οὐδὲν ἐξεύροις 
"Ξ 7 ΄, ᾿Ξ » 

ἄν αὐτοῖς, οὐδεμίαν διάθεσιν ἐξαίρετον ἔχουσι παρὰ τὴν 
- ΄ ͵ ᾿ - 

τῆς σαρπὸς ἰσχνότητα παὺ ξηούτητα, δεῖται γὰρ, οἶμαι, τό 
- - Ἵ - 

γε τοιοῦτον ἀνατραφῆναί τε ἅμα χαὶ ὑγρανθῆναν, καὶ 
αν Ὁ “δ ,,,,) τ 2) ΟΣ ταν τον δ. " Ἂ τὸς “ ε᾽ ταῦτ ἄμφω κάλλιστ᾽ αὐτῷ γίνεσθϑαν πέφυκεν ἔκ τῆς ὕγραι- 

᾿ ᾿ - 

ἐψουσὴς τροφῆς. 
᾿ γ᾿»: ἘῈ. δὴ δὲ .᾿ -2 , τ, ῳ ΕΟ Ὡ 

Ἀξφ. η- πειθή οξ ἀπαξ ἐμγημογεύυσα τῆς ἐπὺ τοῖς 

Ἰακανῖοῦ, τ|60 αἰϊπᾶ 15. ΘΟΡΡΟΥΘ τ] απ ταν ᾿γδοῖον ἤςοῖ-- 

κἀΐοτα, «πα 6Σ ἱππμιοᾶϊοο χποῖπ δοπίσαχοντων, Ῥοἤα]αξ 

δὐΐομι Ῥυΐπιο ἦ16 Ὡ181}} (αὔθ ἀτνοσίαμα. ἃ} 115, απαδ ᾿υ]τπ5 

ατοία (μηΐ, ργαθίθυ. σὩ Πἀ!ορθῖι αατιαιι, 486 [ον πΣ σοπίγαμεξ, 

τοί οαἸταοίαϊ, οἱ χόρογοῖ οπΐοπι : Γδοππο δροϊμεσαρίαθ ἐχοῦ- 

οἱταπόμθμι, απααθ ἰπμ ἴπ. χποῖτι (πὶ ΦΡΙΟΙοαθΘ. δὲ Ῥᾶποᾶ 

“ΦΈ χ01115 δ ἐατάα πὲ: γγαρἔοσεα [ΟἹ τμ ΠΩΣ οα] πη. 

εοστι. Ῥσοίϊητιβ 1 υϊσίάαμν Θσ ]]απε, απὸ νἹάθΠσεὶ 1ρἢ85 

ΧΟΡ ἀπ οὐδ Πα ΟΠ ΟΑΙΟΤῈ οοπῆδί, Νίαη δὲ στ ηἴι5 1 

βοααθηε ἐθιροσα αἸΠΟΙ νυμἴαν, δὲ [8 0116 1 σάγπεμι οπύθηι- 

ατ6 ππἰσππθηΐππι ὙΘΓαμπιΐ, (110 πηι. 15. σομπλιιηοάμη 

ΜΠ] πὶ Ῥγοΐξοίο Σηνθΐα5, ἀξ 4ῈῚ πα Π πη πιο  θ]]οπὰ αἴτε- 

οἴπηι Ῥγδθίου. οαΥ 8. συδοι πΐαίθηι ὐϊἀϊξαίθηιαπθ Βαρεδμΐ, 

Οὐρρθ ροῆαϊ]αι (αν 1 το.) ἴα]6. ἔα] ἔθ οοΥρτβ Ὠπ ΓΙ ΓῚ Πμμα] 

8ὸ τηιϑᾶάφρῆρυι; ααοταπι αἰτηααθ οχ πυμηϊᾶο μι πιο πΐο 
ορΡίπιβ αἰϊεαιβίωσ, 

Οδρ. ὙΠ. Οπομίαπι νετὸ ἕαοΐα ἔθῃιθὶ τηθμΐο ἄς 



ΟΙΟΣ 1. ΟΣ 

ἘΔ, Οματε. γΙ. [105, το6,} . ἘΔ. Β4Γ τ. 50.) 
λουτροῖς διαίτης, οὔ χεῖρον ἄν εἴῃ καὶ τὰ πεοὶ τῶν χοπω- 
'δῶν διαϑέσεων. ἐπεξελϑεῖν. ὅ μὲν οὖν ἕλκώδης κόπος, εὖ 

μὲν ἱχανῶς ἀποθεραπευϑείη, τῆς συνήϑους δεῖταν τροφῆς, 
ἤ τὸ βοαχὺ μείογος, ἔενι δ᾽ ὑγροτέρας τε ἅμα καὶ ἔλάτ- 
τογὸς" εἶ δὲ κατὰ τὴν ἀποθϑεουπείαγ εἰς. τὴν τετάρτην με- 
ταπέσου διάϑεσιν, (εἴωϑε᾽ γὰρ οὕτω γίγγεσϑαν τὰ πολλὰ,) 

. χαξ ἐχείγην καὶ λουέσϑω “αἱ τρεφέσϑω. ὅ «δὲ τονώ- 

δὴς ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον ὀλιγωτέρας᾽ δεῖταν “τῆς τροφῆς" 
ὃ δὲ φλεγμογώδης ὑπὲρ ἅπαντας ὑγροτάτης τε καὶ βρα- 
χυτάτης,. καί τὰ. καὶ. ψῦχον ἐχούσης. εὐχύμου δ᾽ ὁμοίως 
ἅπαντες οὗ χεκοπωμένον. δέονταν τροφῆς, ὅποίᾳ. δη-᾿ 
λογότι καὶ ὑγιαίνων δ. ὑποκείμεγος ἕν τῷ λόγῳ γεανίόκος 
ἐχοῆτο. φυλάττεσϑαν. [1096] δὲ προσήκειν. τὸ γλίσχρον ἐν 
αὐτῷ. κατά τε τὸν φλεγμογώδη καὶ τὸν ἕξλχκώδη χόπον, 
ὡς ἂν κωλῦον. διαφορεῖσθαν τὰ περιττώματα. κατὰ μέντοῦ 
τὸν τονώδη καὶ τὰ τοιαῦτα σιτία δοτέον, ἀφαιροῦντα τοῦ 
πλήϑους αὐτῶν. οὐδὲν οὖν ϑαυμαστὸν ἐναντιολογίαν. εἶγαι 

υἱοί ρο Ῥαϊποῦμι. οἵδ, ποῖ Ὁ] οτπαη {που εξ ἄθ 6ο, 

αποᾶ «ἀ ἸαΠιεπάϊηις5. μον επθε, Ργδθοίροσο, ὕ]οοχοίᾳ Ἰσίίαν 

1αΠπτ|πιᾷο γος Ἰερι ἴμηαμι “ἀροϊποχαρίαμα. σομησίπη. παγίς 

Φαρηΐαχαι ἀρ ἀογαῖ, οτι οἰϊαπι Ῥατγοῖτιβ, Ῥγαοΐίοσθα Ππτηϊ 4115. 

Οὐοά ἢ 1 Ἰρία ἀροϊμογαρία, 1. ατιαχίϊιηι τ σρανουῖς αἴας 

οἴμμι, ((οἹθὲ. δῖ 1ξα ῬΙοσππχάτο ΠοΡῚ.,) Ῥγὸ ἐρῆτι5 ταθοπρ 

τι Ἰανϑίτ", ἔπη ππ ταἴασ, ΑἙΈ αἴιὰ6 ἐθηποπϑ Ἰαπίαάο 

Ῥγϑοῖονε, δὰ οἰίαμι ππαρῖ5, " 4πᾶμηι ὩΪΟΘΡΟΙ,., Ῥατοθ πα εν τ 

ῬῬοῆιυϊαῖ.. Οὐδ νϑῦὸ Ῥ} Θσπηοπ 68. ἔθη πη}. αἰτουέ, φα. Γαρτα 

γϑ ᾳα5. ΟὨ}1165. ἔπι Πα] 1 ΠΠλλττηι.,. ἔπι. ΠΣ. ἢ ΤΠλτιμ., ᾿ ἔπι 

ψοῖο αποά τοΐγισοσαιβ απρριαι. παρ ϑᾶξ,. τοαινῖ, . Βομπῖ 

Γασοῦ ἕαπλθτι Τα πλδαἐΠηλ Ὁ21165, (πὶ ΙαΠΠ πἀϊπθ σγαγαι- 

ἴα, 7υχία ρῬοΠη]αμξ,. (811, Ὠμ στα τ ῬΥΟΡΟΠεα5. πο 15. 7ι- 

615 δάμὰς ἱπίορου. τπΐοραίαν. ᾿Οανεπάμῃβ απο ἐπ. τ- 

φεσοία εἴ. εὰ, {πᾶ6. ῬμἸθριμομ 65. ΓΘ πην ΘΣΕ 6, ἘΠ πο 5 

οἷθπβ5. οἢ, σον 4ΠῚ ΘΧοῦοιπδηζοσαμ αἰ σε Ἰοπ θὰ πηοχδίιι}. 

ΔΕ ἴπ ἐφῃβομῖ5. Ἰαίπεμάϊπο, οαπι Ὄχι θομἀαπι ο]αϊπιοάξ 

παν] πχοηΐπη εν, ἀπ ΘΕ Ρι8. Πα] ἀ6 675. οορία, Οἷο 

μαΐητιβ τηστιπὶ 6ἰἙ,. ἢ τ] ΠἼΡΙΟΧ Ραρσπα ποῖ Ρ]ΟΡ οἱ 5 πιοᾶο 



204. ΤΑΧΗΝΟΥ ὙΨΠΕΙΝΩΝ 

ΒΑ. Οαντ. ΨΙ. [106,} Ἐὰ. ΒαΓ, ΧΥ. (αδο.) 
παμπόλλην οὖ» ἰδιώταις μόνον ἕν ἀλλήλοις, ἀλλὰ καὶ 
τεχνίταις πρὸς ἑαυτούς τὸ “αἰ' τοὺς ἰδιώτας, οὔτε “ππερὲ 

"γυμνασίων, οὔτε περὶ τρίψεων, οὔτε περὺὴ λουτρῶν, ὀὕτε 
περὶ διαυτημάτων ὁμολογοῦσιν ὑπὲρ τῶν πχοπωϑέντων. 

ἀξοῦσαν γοῦν ἔστε τῶν μὲν φασκόντων, ὡς κύπῳ χρὴ λύευν 
τὸν κόπον, ἑτέρων δὲ, ὡς ἀνάπαυσις ἰᾶταν τὸν ἐάματον, 
χαὶ τῶν μὲν, ὡς ἐνδεῶς χρὴ διαιτᾶσθαι τσὺς ποπωθϑένταξ, 
ἄλλων δὲ, ὡς οὗ μόνον ἀφαιρεῖν προσήκεν τῶν εἰθισμένων, 
ἀλλὰ καὶ τοσούτῳ πλείω προσφέρειν, ὅσῳ περ ἔτυχον πλείω 

γυμνασάμεγον, ἀνάλογον γὰρ χρῆναν τοῖς πόνοις προσαίρε- 
:-σϑαν τὰς τροφὰς, ἄλλων δέ τίνων, ὡς οὔτε προστυϑέναι 

,ρὴ ταῖς τροφαῖς, οὔτ᾽ ἀφαιρεῖν. οὕτω δὲ καὶ λούουσιν, οἷ 
μὲν εὔχράτοις ὕδασιν, οἵ δὲ ϑερμοτέροις, οὗ δὲ χλιαρω- 
τέροις. ἥ τε γὰρ ἐμπειρία πρὸς ἐκεῖνο μόνον ἕκαστον ἀπά- 

γει, πρὸς ὅπερ ἔτυχε “ϑεασάμενος πολλάκις, ὃ τὸ λόγος, 
ὡς ἂν μὴ τέλειος ὑπάρχων ἑκάστῳ, παϑάπερ ἐδείκνυτο 
πρόσϑεν, ἀλλὰ «μίαν τινὰ διάϑεσιν ἐκδιδάσκων κοπώδη, 
τὰς δ᾽, ἄλλας ὥσπερ οὔ:ς οὔσας ὑπερβαίνων, ἐκείνης μόνης 

πῖον ἴς, [εἃ οἴξαμι ἀνε ποῖθαβ δὲ ἡπίοτ [8 δὲ σαπι Ρ]ΘΡεΙ δ 

οΥτασ, ἄπμπι πραῦθ ἀξ οχεχοι δ ομθ5, παῖ ΤΡ ΟΠ ομ- 

Ριι5, πϑάϊο Βα]πθῖ5, πιθαιο νἱοέι [α!ΠΠ αἰου αι. σοη οπίληϊ, 

ΟἸΡΡΘ α]οβ αἰισιημασθ διϊαβ, 1αϊπιπάτιοπι ἸαΠΠπεπα16. ΟΠ 

ΔΡοϊοπάδμ; 41105, Ἰαβογθῃὶ αϊοία ἴα παῖ; 4108, ρῬαγοῖτβ 

ταί οπᾶος, 4αΐ 1αΠΠπεπαϊπα ρχθηημηίμν; 41105 οομΐσα, ΠΟ 

᾿ἱποᾶο ἄς οομπιοίο παΐνππθηΐο ποὸπ ἀπο πἀππὶ 4] Ο4 Ὁ 411; 

[ἃ οἴἴαμι ἰαπίο Ῥ]μ5. δαἀ]οϊθπάμμα, απαπΐο 0]ι5 [6 ζαι1- 

βαγεουϊπξ, δα ρουῆομποθαι δπΐπὶ ἸΔΡοχαπι τι Ἰππθπΐι πὶ 6χ-- 

ΔΙ Ροπάαπι; 41108 σαν [α5, 60 Δα) οϊοπάππι αὐϊοαιᾶπι παίσῖ- 

Βχδπίῖ, πιθο οἰΐαπλ ἀφιηθπάστη. Αἀ ἊἽμπηᾶθην χποάπτηῃ. Βα μ16Ὸ 

«πόας ταἰιμχέτιν, 4111 ΦΣ δα π18 χη 61: ἰοπηρογασλθηί, 411 

ΘΟ ἀἸΟΥΡ5, ΠΣ τορι ἸοΣρ5. Ναπι δὲ δχρϑυϊθπία δα 14 

ἰαπίαιη ρσοραπάππι, «ποᾶ αἰὰ ἴδερα αἰπγραντξ, ἀπθηλ] 1) δὲ 

πη ρ 6 111, οἱ ρχαείοσεα χαΐϊο, πἰροῖθ χιαπὶ φαϊίαιια ἈΡ[Ο - 

ἰατα ποι Βαρεῖ, πἴ ἴαρχα ἀϊοίατα οἴ. Ὑοσιπη, ἀπππν τιθττι 

τατιξαπι Πα ΓΠειιἀἸτιὺς. Γαι Γατα ἐγαάοτοῖ, στο]! πῖ8, σοὶ σποπ᾿ Ππΐ, 
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ἐκδιδάσκει τὴν ἐπανόρθωσιν, ἧς ἔγνω μόνης. ἀληϑὲς γοῦν 
ἐστυ καὶ τὸ κόπῳ λύεσθαν τὸν κόπον, ὅταν γε δὴ φαίνη- 
ταί ποτε δέον εἶναν τοῖς ἔν τῇ προτεραίᾳ γυμνασίοις ἴσα 
κατὰ τὴν ὕστεραίαν γυμνάζεσθαι, καὶ τὸ τὴν ἴασιν κόπων 
ἡσυχίαν ὑπάρχειν. τούτων γὰρ «τὸ μὲν ἐν τοῖς περιττωματι-- 
κοῖς κόποις, καὶ μάλισϑ᾽ ὅσον κατὰ τοὺς μῦς ἔχουσι τὰ 

περιττώματα, τὸ δ᾽ ἐν τοῖς τονώδεσί τε καὶ φλεγμονγώδεσε 
φαίνεταν συμφέρον. ἀληϑὲς δὲ καὶ τὸ χρῆναι τοὺς κοπω- 
ϑέντας ἐνδεῶς διαιτᾶσθϑαν" τοῦτο γὰρ ὅδρᾶταν τοὺς φλεγμο-- 
νώδεις ὠφελοῦν. ἀληϑὲς δὲ καὶ τὸ τὰ συνήϑη διδόναυ" 
τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν ἑλκωδῶν, ὅταν ἄποθεραπευϑῶσιν, ὀρϑῶς ᾿ 
τετήρηται γιγνόμενον, ὥσπερ γε καὶ τὸ πλείω λαμβάνειν 
ἐπὶ τῆς ὁμοιουμένης τοῖς κόποις διαϑέσεως, εἴς ἣν κἀξ 

τῆς ἑλκώδους ἔνιον μεταπίπτουσιν. οὕτω δὲ καὶ τὸ λούειν 

εὐχράτοις ὕδασιν ἀληϑὲς ἐπὶ τοῖς περιττωματικοῖς κόποις. 
ἀληϑὲς δὲ καὶ τὸ μὴ λούευν τοιούτοις ἐπέ τὸ φλεγμογωδῶν, 

Ῥεδοίοσλβ, 678 ἑδξαχηπιοῦο, αατα γχονλξ, τοπχθᾶάϊαμι ἅ0-- 

ουϊι, Εἰρο νεοχιηὶ οἷ δὲ αποά Ιαἰπιααϊπθ Ἰαϊ πίμάο 70 1ν1- 
ἴαχν ἀππτὶ νἸἀθη σοὶ Ποοσηΐβ οχοσοια Πο πέρι ρᾶτε5 ροῆτί- 

ἀϊο Δαμιρομᾶαβ νἱάθίαγ Ἂχροαϊΐϊθηβ, οἱ 1α πιίματιΐθ τηϑᾶο- 
1απὶ οἢ8. αἰ]θέθσι. Ἠοχιπ Θμΐτα ἀπογασι ῬΥΪπιιπ ἡ αϊ οι 

ἦπι 1183 4πὰθ 6κ ΘΟΙ ΘΠ Σ8 Θχου μη θπε 8. 1 ΓΠΕι αἰ 65. σοπ Πἢιυξ, 

δ6 ῬγδΘοῖρ ὉΡῚ 1 χητίοι!} 8 Θχοσθηοηΐα παςίθσπηξ, [65 

᾿ραπάσ ψαῦῸ 1} 115, 4π86 ἰθηπομΐβ δὲ ρἈ]Θριπομ68 [δ}1- 

[Ὧπ|Δ ργαθρθηΐ, τ{116 νἹἀθίαγ, 9αηὶ 11πώ4 φποαπα. ψοστιπι 

εἴ, φιῖ ἸαΓΠειάϊηθ σγαναηέαι, 608 Ῥϑυοῖα8 οἴ χυπΐγιθηο8 : 

14 οπὶπι οοπάποονα νἱάδίιν οἱ,Ἠ αἱ ΡΗ]οσπιομο5 ἔθμίππν 

φσδοῖοσε, Ὑδγαπι ῥγαοίοσεα οἱ. οἱ Ἂς σοῃίπεϊααϊπο 68 

τιαϊγΙ αάπιη ; 14 παπιαιθ 1 π]οοχοία ἸαΓΠεμαϊηθ, Ὁδὲ σϑοΐα 

ἀροϊμογαρία ἴαπξ ἢ, ἤεὺῚ οδίεγναΐαμι οἙ, δΠουΐ οἰατα 

ὭΡΟΥΪα8. οἰθαμπάτι ἦτ 60 αἰϊβοῖα, ψαθηλ Πημ,] 6 16 ΓΠέπα τ η1-- 

8 ΟἸχέπιαβ: ἴῃ αιιοπὶ δα π]οεγοία “ποαὰθ ΠΟ ΠΌΤ ἘΓδτι85-- 

οαπΐ. ΘΠ ταϊΐοπθ δ πιϑ ἐδιπροσ δι θ ἢ αατ18 ὉΠ 

Ἰαναηάμπη πὰ 15, πᾶ δα τοδαμδαμτία Τπροσνδοποχιιηι 

παΐαθ [απί, σνόγαηι ξαΐοοσ; [οἀ πὸ 1Ππ ψοσαπι πο σθμα, 

Θ)α ποαϊ ἀααΐβ πο οἴἿ6 παἰοπᾶμπῃ μ6ο ἔῃ δα, αἀ086 ΡΗΪορ- 
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΄ . ΖΦ σϑὺς -- κι - ε« ΄, ΄ 

χμιαρωτέρων γὰρ οὗτον δέονται, ἀπὶ τῆς ὅμοίας κόπῳ διά- 
4 Ὗ 

ϑέσεως, οὗτου γὰρ οὗ χοήζουσνι ϑερμοτέρων. ὄΐονται ὃ 
,΄ . [4 - ᾿͵ 

ἔγιου καὶ τὴν τοιαύτην διάϑεσιν εἶγαν κόπον. ἕτερον δέ τι- 
ε« ΄ ΄ ΄ ᾽ « ΄ » - ἌΡΑ - ΕῚ 

γες, ὅποία μέν τίς ἐστιν ἡ διάϑεσις, οὖχ εἶπον, ἐφ᾽ ὧν ὃ 
᾿ ξ ἂν ὑποψία τις ἢ γενησομένσυ κόπου, συμβουλεύουσι ϑερ- 

- - ι, .“ , 

μοτέρῳ χρῆσϑαν τῷ κατὰ τὸ λουτρὸν ὕδατι, καὶ προστυϑέασε 
» « ε -᾿ ΄ 5, , 

δὲ τὴν αἰτίαν, ὡς ἡμεῖς ἔμπεροσϑεν ἔφαμεν, οὗ μὲν ἄἀναδό-- 
͵ ᾿ 6 ἐξ: 

σεν φάσλοντες, οἵ δὲ ϑρέψεν συντελεῖν ἐὸ τοιοῦτον, λου- 
ι 32 ι 9. ἡ) ΄ ΄ ᾿ , ΕΣ: 

τρὸν, οὗ μὴν καϑ' ὃν γέ τινα, λόγον οἷαί τε πώλυευν εἰσὶ 
΄ 52 

κύπον ἄναδόσεις καὺ ϑρέψεις ἐχδιδάσπουσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
" ΕΣ ι « ΄ὕ ΄, τς « - ΄ ΄ 9φοτ 

τὴν ἀρχὴν ὑποία τίς ἐστιν ἡ τοῦ πύπου διάϑεσις, οὐδὲ 
Ξ: ξ ω Ξ 

τοῦτο γράφουσιν. οὗ γοῦν πλείους αὐτῶν οὐδὲν εἶπον, 
᾿ - ΄ ᾿ 

ἔνιον δὲ τολμήσαντες εἰπεῖν ἀπεφήναντο ξηρότητα. τὸ μὲν 
3 - ΄ ΄ - 

οὖν ὑπὸ τροφῆς ϑεραπεύίεσθαν ξηρότητα, καὶ μάλιστα τῆς 
ὑγραινούσης, ὕπερ οὐδ᾽ αὐτὸ προστιϑέασιν οὗ πλείους αὖ-- 
τῶν; ἀληϑέστατου, οὐ μὴν οὔτ᾽ ἴαμα κόπων ἐστὶν. οὔτε 
προφυλακὴ τὸ τοιοῦτον. ἀλ, ὅτων, ὡς εἴρηται, ξηρότερα 

μὲν- ἀπεργασϑῇ τὰ μόρια, μὴτε δὲ τάσις ἡ κατ αὐτὰ 

Τῇ ΟἿ. 68 (βαβαῖ ῬΥΔΟοσΕ, ἀπτπὶ ορΊ ἀογοβ μαας ἄοπάοτείν᾽ 
πδο 115, 4πὶ ΠΏ] 6’ ἸαΓπ ματα αἰοοίτηι Το πηΐ, ΗΪ πατῖ- 

αἴῖς οαΠπἀϊοχὸβ νοπιηξ. ϑυηΐ οἱ (1 δὐπὶ αἰθοΐαπι 16 [{1-- 

ταάίποπι ΘΠ ρΡαΐολί. ΔΙ, φαϊπατῃ αἰοοίι5 Πέ, ποι ἀϊκο- 

γχίμιξ. [|πὶ φαϊρυξοιπαπα νογὸ Γαΐριοῖο Ζαξασας ΑΓ 1118 

Γαροῖς, Γπαάφμε οαΠ ἀΐογθ δάπα τὰ θά]π6ὸ τΐ1. Οαματαααθ 

αἴποπαπέ, Πουϊ ΤΡ [ἀρτὰ τεξπ]ίηγ5, Αἴ αἰ γι τ ΠΟ πὶ ἀπ 

ΘΟΥΡτι5,. 4111 ππιρτ ολ 14 σοῦ ΡαΪποὶ σοπάπισεγο ἀϊοθπ- 

(65, ποῆ ἕαμηθη τα θηΣ τι]]ὰπὰ αῇογαπε, ομ]8. σταῦα 

εὐαϊποα!ξ ἀιπυιραϊοσι εἰ. ππὲσϊ πηομέο ῬσοΒΡου Ια βέπμαο 

φοῖπε, ϑεα πὸ ομηπῖπο; 4π|4}15 πὲ 1ρίδ ΙαΠιτααϊπὶ5. αὐβοίι8, 

Γοσῖθαμῖ. Νὰ ΠΔ ΠλΔΊΟΥ ΘΟΥΠΠῚ ρ618 ΠΙ81] αϊχιῖ, απ νοσὰ 

αἴοοτς απ [ὰπὲ, Ποοϊξαΐθι εἰς ἀδπηϊνοσαμέ. ἀο ᾳυοά 

παϊτιηθπέπ ἔϊοοϊξα!Σ ππεάρίτσ, φγαοίοσγιπηαας Ππηγθοΐαη8, 

(4ααπι ἕατηθ σοπα 0.16} ΠΙΘ]ΟΣ ΘΟΧΣ Ρρᾶτθ τοπ ἀἀ]εολί,) 

εἰν ἴαπε σευ πηθμ: σαείοσαμα πεὸ τομιθᾶϊππι 1ἃ πες 

οὐπῖῖο ἸαΠιξααϊηατ). ϑεᾷ αὔτ, αὐ ἀϊοίαπι εἰξ, τάθῦρτα 

᾿ Βοοίοχα: [αητ 91}ποΐὰ, πὰΠα ἕαπεπ πδο ἔομῆο [ἀρεῖξ, - πεὰ 
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μηδεμία, μήτε περιτεώματα λεπτὰ καὶ δριμέα, μήτε φλεγ- 
[107] μονώδης διάϑεσις, ἀνατρέφειν δήπου. προσήσεν τὰ 
διὰ τὴν κένωσιν ἐξηραμμένα τροφαῖς ὑγραινούσαις, ὡς, εἴ 
γε μὴ ἀναϑρέψειας αὐτάρκως, ἰσχνότερον καὶ ξηυότερον ὄψει 
κατὰ τὴν ἕξῆς ἡμέραν ἑαυτοῦ τὸ σῶμα. καὶ ταύτην τὴν 
διάϑεσιν ἔνιοι χύπον ὑπο(οδι)λαβόντες. ὑπάρχειν οἴονεαν 
ϑερμοτέρῳ λουτρῷ καὶ τροφὴ δαψιλεῖ κεκωλυκέναι τὴν γέ-" 
γνεσιν αὐτῆς. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ϑαυμάζειν ἐνίων ἄξιον, ὥσπερ καὶ 
Θέωνος, εἶ τὸν ἤδη γεγενημένον κόπον οὔκ ἀξιοῦσιν ὁμοίως" 
ἰᾶσϑαι. εἴτε γὰρ ἣν νῦν εἴρηκα διάϑεσιν ὑπολαμβάγεν τις 
εἶναν κόπον, ἀναϑρέψεν χρὴ λύειν αὐτὸν καὶ κωλύειν γε- 
ψέσϑαι, εἴτε τῶν ἄλλων τιγὰ τῶν Ὀτως κύπων, [ἐνδεέστε- 
ρον ἐπὶ πάντων χοὴ τρέφεοϑαν τὸν ἄνϑρωπον, ἔει τε προς- 
δοκωμένων, καὶ ἤδη γεγονότων. οὐδὲ γὰρ τοῦτ᾽ ἔστιν εἶ- 
πεῖν, ὡς Ἶ 78 τοιαύτη διάϑεσις ἡ παραπειμέγη τοῖς κόποις, 
εἴ μὴ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν ἐπανο ροϑωϑείη δὲ εὐτροφίας, 
εἴς τινα τῶν τριῶν. μεταπίπτειν εἴωϑεν. εἰ μὲν γὰρ αὐτὸ 
τοῦτο μόνον εἴη κατ αὐτὴν ἡ ξηρότης, ἰσχνότητος. οὐδὲν. 

ἴεπτς ἀογοῆτα ΘΧΟΡΟΠ ΘΗ ΠΠ1, 160 ῬΒ]Θσήοπαο ἢπ|1118 αἴδε--" 

οἴαμβ, Ὑοἤοοῦα ππέγππθηΐο Βιηπθοίαλιίς οπροᾶϊε, «πὰρ οχϑ 

Βαυδο ππμιοσο [ππὶ Ποσαία, απᾶπᾶο, Ὠ1ΗῈ ἀραπάς παΐσϊαβ, 

εἴ βυδοῖ!πι8 οἔ ὐαϊπιβ, αηάπὶ ἔπεσα, ροῆογο 16 σουρτι5 

ΘοΥπ05. Δίαμρ Βῖιμο αἰεοίιι πα ποι}}1 1 ΓΠεπαϊη θαι σδεῖ, 

δὰπ ΘΧλΠ]ππαπιὲ σα ΠἀΙου 6 Ρά]ηθῸὸ οὲ Ῥ]θμοσα οἷρθο, πὸ 1:- 

οἷάαῖ, φεοϊηήρου. {ΠΙπά ἰαυμθη «ποχτπιάαμ, Πομτὶ οὗἶαπι 

ΗΘοΙΪ5.,. ἀοπιῖνου, ἢ 74τὰ Ταοίαμη 1αΓΠ πιο ΠΗ ΟΣ 

[ἌΜΑΥῚ πομ μια, Ναηι ἤνο {ποθὴ ἡποᾶο σπθιποσαν πη 

αἰϊεοίαπι ν δ αὐἦβ. εἴ ἸαΓπεπαϊπθα, παῖ πηοπΐο 1] πὶ δ 

[οΟἱνοσα ἄεβροὲ, εἴ πθ Παξ ρυόβίβθοσα, ἅγο τε αόχτπι αθπι-- 

Υ]5 δογτῃ, αἱ νερὰ ΑΓ ἐπ 4165. Γαπξ᾿, τέο Ῥαγοίυ5 ἦπὶ 

Οπημῖθιι8 ἨΟΠ 16} Ἡπέγγθ, εξ αππὶ δᾶμος ἱπῆάπξ, εξ 

αυτιπι 74π|. Οὐσπρανιηξ, [{Π|πᾶ επίπι ἀ1οῖ πο Ῥοίε, ἐα- 

Ἰϑῖὶ ἔα] ἕο πὶ. αἰαοξι, ααὶ Ια ἐπα] βηη1}15. εἴ, Ὡ1Π ῥυῖτπθ 

αἴθ ΡΣ τι χἹπηεπίιν Ρ θη οοχτίραίαγ, ἱπ ἐσίππι 4}1- 

ἀπδη) ΠΟ αγΘ [Ὁ]6γ6. Νὰ ἢ τρία [οί Ποοιίαβ ἐπ 

ἐο νἱδίιν, ῥχϑοίοσς. ουδοι ἰαΐοι Ὁ181] Γοααδέθτ᾽ δμρ 8; 
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ἀπολουϑήσεν πλέον" εἰ δὲ καὶ ϑέρμότητός τι ξυνείη, πὺυ- 
ρέξαι κίνδυνος. οὐ μὴν ταῦτόν γ ἐστὶ κόπος καὶ πυρετὸς, 

εἰ καὶ ὅτε μάλεστα τῶν ποπωϑθέντων ἐπύρεξαν ἔνιοι. ϑαυ- 

μάζειν γοῦν ἐπέρχεταί μοι Θέωνος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν κατὰ 

μέρος γυμνασίων, ἔν οἷς περὶ τοῦ τελείου γυμνασίου διεξέρ- 
χεταν, τάδε γράφοντος. καὶ κόπου τινὸς τοῖς οὕτω γυμνα- 
σϑεῖσιν ὡς τὸ πολὺ τῇ ἑἕξῆς ἡμέρᾳ παρακολουϑοῦντος, 
ἡ ζεστολουσία παραιτεῖται τὴν πρὸς τὸν κόπον ἐπυτηδειότητα, 
πιυυοῦσα τὴν, ἐπιφάνειαν, ἥγα αὕτη σικύας τρόπον τὴν 
λαμβανομένην τροφὴν ἐπισπωμένη τοῖς κεχμηκόσι ἀντιδιέ- 
ληταυ νεύροις. οὗτος μὲν γὰρ πρὸς τοῖς ἄλλοις ὥσπερ 
αἴνιγμά τὸ τὸ ἀντιδιέληταν ῥῆμα παρέλαβεν ἐν τῷ λέγ; 
δύναται μὲν γάρ τις ἀκούειν, ἕνα ἣ ἐπιφάνεια σικύας τρό- 
πὸν ἐπισπωμένη τὴν τροφὴν μέρος ἐξ αὐτῆς τι καὶ τοῖς 
ψεύροις παρέχῃ" δύναταν δὲ καὶ τοὐναντίον, ἵνα ἢ ἔπι- 
φάνεια σικύας τρόπον ἔφ ἕξαυτὴν ἀγτισπῶσα τὴν ἐπὶ 
τὰ νεῦρα φερομένην τροφὴν μερίζηται. ὥστε κατὰ μὲν 
τὸν πρότερον λόγον εἷς εὐτροφίαν τοῖς γεύροις ἐπιτη- 

Π τόσο οδϊουὶα αθοαπο ααῖρρίαμη ΠηγΠ] αὔΠπέ, 7.πὶ ζεΡΥ οἰ ατ 6 
χλοῖι5 οἵ, Ψοχιῖ πολ 1ἄο ἔπη ἸαΓΠέιᾷο οἱ ΤΠ  χ15, ἐδηχεῖ: 

ἢ ἸαΧΊ6. ΘΟΥα, 4 ]1αἸΠπέυατηθτ ἰοπ[οχτιξ, “ποηπτι1105 

ΤΟΥ 5. π6]6 Βαραϊ. απ ΤΒοομοπὶ Τιϊχαγ [ἀΡῚξ μαθσ 

ἦπ απαχίο ἄς γῬαν]ο.]ασΊθιι5 ΘΧθυο ΕΠ15, ΠῚ ἀδ ΔΡ[ο]αΐο 

ΘΧΟΙΡΟΙΕΟ αρτὲ, Του θπΐομα: Οέέπε ζω ερεῖο αἰΐφερα 608, χιεὶ 

ἑέα φχογοίεαίξ ἤεηὲ, ρμοίέεγο εἰδζμοερα αἰϊδ Κὸγ6 Μαχιεαέμτ, 

7εγυενεὶβ ἀφας ἐαναίο πιῶσως ἐαβῥέεαι εξ οὗποχίος τϑαά- 

εἶδ, [έπωπια δογρογὲβ ἀσφοπάεπο. Ὀοϊπᾶς ἀΐα ΓἀΡ]}1οἱ : Ἵνα 

αὕτη σικύας τρόπον τὴν λαμβανομένην τροφὴν ἐπισπωμένη 
τοῖς κεκμηκόσιν ἀγτιδιέληται νεύροις. 15 Θιῖπι Ῥυδθίοσ αΠ1α 
ψ ΘΕ ἀοπΐσιπα σαοάάαπι ψοσραηι ἀγτιδιέληταν ἴχι οομϊοχία 
ἀρροίατϊε: ροίῇβ θη) ἀξα ἀμ  ]Πσοσ, ααῆ χπιπια σΟΣρΟΥῚ8 

συσυχ Σΐαθ πόσα Ἀπ τ πηεπέατη ἰγαμοπέῖα ραγίεμι ἀΠαααμι 

ε͵ὰβ πουνὶβ αποααβ αἸΓρομεπε: ρμοῖπβα δὲ οοπέγα, απαῖ 

Γαπληγὰ ΘΟΥΡΟΙΣῚ8 ΘασαΣ ]ΐαθ τποᾶο 14, (ποά «ἃ ποῦνοβ ξεσο- 

Ῥαξαν,. ΔΠππθηξαμ ααὦ [6 ἐγαμοηίία ρμρασηοίροπέ; 1ΐα πΐμ}- 

ΤΏΠΙ,; τπξ ῬΙΙΟΥΣ [ομΐὰ σα που ξιοιοι Ὡροχίοσθα χεΐθοο- 
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ἘΔ, Ομδατε. ΥἹ. [167 Ἑὰ, Β εἴ. ΤΥ. (α5ι.) 

δεύεσθαν ϑεομανϑὲν τὸ δέρμα, “(τοῦτο γὰρ ἡγοῦμαι λέ- 
“γειν αὐτὸν ἐπιφάνειαν 5) κατὰ δὲ τὸν δεύτερον εἰς ὀλιγο- 

τροφίαν. ὅσον μὲν οὖν ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ ῥήσει, τὴν. γνώμην τοῦ; 
Θέωνος οὖς ἄν τις ἐξεύροι" ἐξ. ὧν δ᾽ ἐν ἄλλοις τε λέγει 
κἀν τῷ ις τῶν Τυμνασετικῶν, ἐλάττονα. τροφὴν βούλεται 
δίδοσθαν μετὰ. τὸ τέλειον γυμνάσιον. παίΐτοι γ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸ 
τοῦτο διεσάφησε, τίνι ποτὲ λογισμῷ συμβουλεύει, δίδοται 
γὰρ ἐλάττων τροφὴ τῆς συνήϑους ἢ τῷ μὴ δεῖσθαι τῆς 
ἴσης, ἢ τῷ μὴ δύνασϑαν πέψαι. τὸ μὲν οὖν πρότερον 
οὖς ἀληϑὲς ἐ ἐπὶ τῶν πολλὰ γυμνασαμένων, τὸ δὲ δεύτερον 
ἔστιν ὅτε μὲν ἀληϑὲς, ἔστιν ὅτε δὲ ψευδές. εἶ μὲν γὰρ 

ἀῤῥωστοτέραν ἔχεν τὴν πεπτικὴν δύναμιν, ἀληϑὲς,, εἰ δὲ μὴ 
ταύτην, ἀλλ᾽ ἑτέραν τιγὰ, ψευδές, . ἀχούευν δὲ ,ρὴ πεπτις- 
κὴν δύναμιν οὗ τὴν ἐν γαστρὶ μόνον, ἢ φλεψὶν, ἢ καϑ' ἧπαρ, 
ἀλλὰ καὶ τὴν καϑ' ἕκαστον μύριον ̓ ὥσπερ ἐ ἔν τοῖς παροῦσιν τὴν 
ἐν τοῖς μυσίν" ἐν οἷς δὴ καὶ μάλιστά ἔστιν ἡ διάϑεσις, ὑπὲρ ἧς 

διαλέγομαι. διαφορηϑέντες γὰρ ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς γυμνασίοις 

ΣΟΊ] Π6 ΠΟΥ ΌΣΙΤι οοπᾶαποαξ οχοδ]δοία ομϊΐ5, απῖρρα μαπο 

ΔΥΡῚ ΤΟΥ Θατῃ ΡῈ ἐπιφάνειαν, 18 οἴ, [απηΐπα σογρουῖβ, Πρηΐσ 

ἤρατο, Ῥοϊογίοσθ γετο δᾶ ὀλιγοτροφίαν, Ἰᾶ εἴ, ρατοίογοπι 
δια] οπ6π. Οὐαμίταν ἀίδαιθ εχ ἱρῇβ νϑυθὶ5 Ἰσοὲ δοςῖ-- 

Ῥεῖ, τηοπέθι ὙΠΘΟΙ5 ἸΟῚ, ΘΟΠΊΡΟΣΙα56, Ἐκ 1185 ψεγο, 4π86 

ἴασαι 1101, ἔππι ὅτι Γοχέοἀδοίπιο ΟΥπιμαἤίσωμπ [(οΥἹΡ1ΐ, ᾿λΐ η8 

Ό ΣΟ ροΙδ. ΔΡΙοΙαΐαμα Πα οχοχοϊξέιτιι ἄν! οοη[εί, 
απαπαάθδμι πθ 14 αὐΐάοπι απ γταϊΐομα ἱπαποίτ5 [παᾶοαΐ, 

Ὠΐᾳααια ἀοομῖξ, Παΐοσ ΘΠ χΐλ5 4παπὶ 6χ σομ [ποία πο 

χα υἹπιουΐππ; δαξ Ῥχορίοσεα, αποᾶ ῬΑΥῚ Ορτιϑ πο οἴ, δαΐ 

αυοᾶ οοποοαιὶ 14 πο ροῖπε, ἀς ρυΐὰβ αυϊάθι 1 118, 
4υἱ ῥ]αγίπλαχ [6 «χογοϊέαγτνξ, ψοσαπὶ Ποῖ 6[Ὁ:] Ῥοοχῖτι5 

ΔΙΌΒΙ στη, ΔἸ ΡῚ οογἕθ Ζα] απ ο[Ἐ, 51 οαϊ Ἔπΐπὶ ΣΡ 60 11-- 

ΠΟΥ φοποοαθς πὶ τἱβ εἴ, νοσαα, ἤπ [δοπ5, ζα] αι. [π- 

αὐδϊοπᾶα ὙατΟ σΟΠΟΟΘΠΘΙΗΩΙ ἔαου]α8. ες πο εα σηοᾶο, 

4116 ἦτ γεπίγοα]ο, δαξ νοπῖ5, απξ Ἰεοΐμπογε οχὶπξ, Γεᾶ 

εἴζαπ 4πα6 ἦτ ΠΗ σ.]15 ΡαυΈΡα5, σϑϊαξξ 1π 115, 4ς σαϊραβ [ἐσ- 

χῆο Ἠαβοΐαγ, πηι οι 5; ἐπι πα θα5 ἰαπα ν6ὶ πιαχίπιο αἴεςεπο 

5, ἀ6᾽ ᾳῃο. ἀϊραΐο, οοπεποίωσ; ἀαῖρρα Ἰασρίας ἱπέεσ ἐχεχ- 

αλυενυς τοσῖ. στ, 



δι ΤΑΑΗΝΟΥ͂ ὙΓΙΒΙΝΏΝ 

ἘΔ. ΟΒατε, ΨΊ. [107. :ο8,] Ἔα, Βαῖ, τν. (.51.) 
ΘΣ ΄, ,- Υ , ἐσχνότεροί τε καἰ ξηρότερον γίγονταν, εἶ μὲν οὖν ἐπ᾽ ὀλίγον 
αὐτοῖς ταῦτα συμβαΐνεν, κατεργάξεσθαυ δύγανταν τροφὴν, 
ἜΣ ΄ 3 ΄ - “ ΄“ 
ἥσπερ δέονται" εἰ δέ τε πολὺ τοῦ κατὰ φύσιν ἀποχωρήσει-- 

ΠῚ - . ΕΥΥ, ΄ ΄ «, “3.2 ΄ 
ἂν, ἀδυνατοῦσιν, ὧν οὐδὲν ὁ Θέων ὅλως οὔτ΄ ἐνενόησεν, 
Ὕ ΄ τ “ , ι. 3ς» 5» , , 3 3 

οὔτε διωρίσατο. τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐδ᾽ ἐκ λόγου τιγὸς, ἀλλ 
ἐξ ἐμπειρίας, ὡς καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ, τὸ ϑερμότερον ὕδωρ 
ἐπὶ τῷ τελείῳ γυμνασίῳ χρήσιμον ὑπάρχον ἐτήρησεν. [108] 

.“ 5 3 - - ᾿ Π ᾿ 
οὕτως οὖν ἐφεξῆς γράφεν" τοῦτο δὲ, εἰ μὲν καὶ τὸν λόγον 
ἔχει παρακεέμενοψ, εὐτυχήματος ἔργον, εὖ δὲ μή γε, τὸ 

- , ΄ 3 . ᾽ 

πρὸς τῶν ἀποτελεσμάτων ἐπιμαρτυρούμενον οὐ παραδεχτέον, 
εἰ μὴ καὶ τὸν λόγον ἐξ ἄκρου ἔγει συμπροσπίπτοντα, εἶ 

Ἁ φ. 3᾽ » δε : " ὃ Ω Αναν ἐν ᾿ ᾽ μὲν οὖν ἀκριβῶς ἐξευρὼν τὴν διάϑεσιν, ἐφ᾽ ἧς τὸ θερμὸν 
͵ - ν᾽ δ - ε - 

ὕδωρ ἐπαινεῖ, τὴν αἰτίαν ἀγνοεῖν ὁμολογεῖ, συγγνωστὸς ἂν 
᾿Ξ 3, ,,ἵ ε “ 4 » φε ΄ 
ἡ» εἰκότως" ἐπεὶ δ᾽ ἁπλῶς εἶπεν, ἐπὶ τῶν τελείων γυμνα- 

΄ 4 ΄ , ι ; 
σίων ἁρμόττειν τὰς ζεστολουσίας, (οὕτω γὰρ αὐτὴν καὶ ὁνο- 
μάζει,) δύνανται δὲ πολλαὶ διαϑέσεις ἀκουλουϑῆσαν τῷ του-- 

Ξ » . ᾿ 
ούτῳ γυμνασίῳ, μέμψωυτ᾽ ἄν τις αὐτῷ μὴ διορισαμένῳ περὶ 

οἰίαπᾶυτι οχμαῸ  αὐἱάϊοσεβ εἰ ΣΥΔΌΠ οσοὸ Σεάδατζαν. 
Ἐγρο ἢ μαθὸ Ἰονο Ἠϊ8 σοηθπραπί, αἰ σομποοια, οτι- 

79 ἐπάϊρεπέ, παγιηχοπίαμι Ῥοίοσα; Ππ παι απ ἃ 516-- 

ἰωτα χεσεῖεχίαξ, ποῖ ροΐεγαμέ. Οποχπμ ἙΠΘΟη πα] πη 

Οπηπαΐηιο πϑαπθ ἐπίο]οχῖε, πράσα ἀϊδηιχιξ, Ὁμπιμΐπο οπΐπι 

Ποὰ γαΐϊϊουια ἀαυα, [εἀ εχρογίοία (ἤοαΐ 1ρία. ἰαξθίτν) 

Ροΐδ ἀρίομαίαπι ᾿ἐπἃ Ἔχ ϑυο αθα Ὁα]Π] ἀἸοσοπι ἀααδηι τι! θη 

ΕΠ ορίοσνανι, ϑῖο επὶπὶ ἀείπσερβ [οσιριε: Ζηιεῖ νεγο, 

Μιειέάεπι ταξξοποηι ἐγαῦδέ ἐπὶ ργοιπρέιϊ, ξογέωπαθ δεπεγεοῖο 

ειοεπάδαπε ἀοοορέτεπι εΣ Μη πιέπθγ πιεδα ἐβδοία ἐδιαν:-- 

ἑατν ἑὰ ποῦ αὐπιξέἑεπαάμπι, πὸ χω ξεγέαπιυ εαάαοέατη τεσ 

γαίέοπενν μέπιᾶ (Ὲ μεὐγέοέεπέεπε μαδεαὶ. Ἐτρο ἃ ρ]αις εχ- 

Ρἰογαίο αἴδεοία. ἴπ ἀπο οαὐμάδμι Ἰαπᾶαΐς, οασίαμι Ταΐοσθίαῦ 
Ἰδηόγαγα, τηρῦϊίο Ἰρτα5 νοήδα ἘΠεῖ; σὑογασι απιηι οἰἐγα 

ἐχορρ οπθΩ ἰΣ]6 πὶ οἵα δϑ!οἸαΐο εἐχογοϊ(ίο ὅπ. σα! άα 16-- 

ναϊϊοπεμι Ὀχοχιποιαξ, (ἰΐα οπὶπὶ Βαηο ἀρρε}1αῖ,) γμοϊαπε 

δαΐοπι 4111 ᾳπιοηὰθ σοπιρίχοβ. αὐξβοίας ᾿ὰ σϑπὰβ8 δχϑγοῖία- 

τϊοπῖὶς ἴδαι: δοσιξαπαμβ8 τπεσιο εἴ, αποᾶ ἀξίποαρβ ἤπρι- 



ΟΡΟΣ 1. ἈΠΕ 

ἘΔ, ΟΠματε. ψΙ. [108.}. τ πὸ Βᾷ, ΒΓ, ἵν. (51) 

πασῶν ἐφεξῆς. αὐτὸς γὰρ οἷδα παὶ τὸν φλεγμονώδη κόπον 
ἀχολουϑοῦντα τῷ τοιούτῳ γυμνασίῳ, καϑ᾽ ὃν. εἷς ὄγκον 

μείζονα τοῦ κατὰ φύσιν ξξαίρεταν τὰ πεπονηκότα, καὶ τὸν 
ἕτερον, ὃν ἕνα γράφει, τῷ κουνῷ συμπτώματι προσέχων τὸν 
γοῦν, ὅπερ ἀντίκειται τῷ παρὰ φύσιν ὄγκῳ. δλεπτότεροι μὲν 
γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις δύο πόποις ἀποτελοῦνταν, καὶ προσέτε 

7ε τῇδε, τῇ διαθέσει, περὶ ἧς ὃ λό; 7ος συνέστηκεν. ἀλλ᾽ οὐχ 
ὥσπερ ὃν κουγὸν σύμπτωμα: τῶν τριῶν διώϑ' ἐσεών ἔστυν, οὕτω 
καὶ ἡ διάϑέσις μία. χατὰ μὲν οὖν τὴν ἐπὶ τῇ τάσει τῶν 
ψευρωδῶν σωμάτων οὗ χρή λούειν ϑεομοτέρῳ τοῦ συνήϑουο" 
οὕτω δὲ οὐδὲ κατὰ τὴν ἐπὶ τοῖς περιττώμασι" κατὰ δὲ τὴν 
ἄνευ τούτων ἰσχνότητα συμφέρειν λούειν ϑερμοτέρῳ τοῦ 
συμμέτρου" γίνεταν γαρ ἡ διάϑεσις αὕτη, διαφορηϑέντων ἐπὲ 
στλέον ἐν τοῖς γυμνασίοις τῶν σωμάτων, οὕτως ὧς ἐν ταῖς 

μακροτέραις. ἀσυτίαις εἴωϑε συμβαίγευν. ὥστε καὶ ἥ ἐπα- 

γόρϑωσις αὐτῶν προσϑέσει τὲ καὶ ἀναπληρώσεν τοῦ κεγω- 
ϑέντος ἐστίν. οὐ δύγαται δ᾽ αὑτὴ γενέσϑαι, τοῦ δέρματος 

105 ποι αἰογονοσιέ, [Ιρΐς παπιαπθ πονϊξ, οἰΐαπν ἰαΓπέμᾷ1-- 

1611; δα ῬΒΙΘσΟΠ65 ἔρθοῖθηι ΧΡ αῖ, Ἡτιῖς Ἔχοσοὶ ἑδ οηΣ 

Γαρουνθηῖγο, [ᾺΡ {πὰ χϊχηΐγιιπν, 1 πη ]οῦοαι ἀπᾶπι ῬΓ͵Ο 
παΐατα ἸπΠ016 πὶ αἰζο τι". Γασαΐας. Ῥαγέαβ ; οἰΐαπι α]ΐ6- 
χαγὰ, απᾶπη ὉΠΩΠῚ [ΟΥΙΡΙΣ ΠΩ αΘ σΈΠΟΤαΪ [Υπηρίοπμαι ἀξ 

τοπίῃ5,),, απ 10}1,) 486 ο[δ ργαθίθι υαΐμταη, σοπίγαχία 

οχῖπες; απῖρρα. βυδοιτογαβ. 1 γϑηατιῖ5. ἄπαριι8. Ἰα[πεχάτηλ- 
Ῥτ5 τοἀδαμπέας, αἴαιθ, θεία 1 εο αἰθοία, ἄς ᾳὰο αἀρίζατ. 

Οκοΐοσαμι ποῖ 4πΘ ΙΔ αἀπηο τ) {γ]ππὶ αἰϊδοξαισα πη [γιι-- 

Ῥίομηα σομπιπηαμα οἰ, Σΐα δὲ αἰϊεοῖαβ Ὡγι5. 6. Αο ἴῃ 6δὸ 

αὐϊάθη), αὶ εχ πιοσνοίδσιμι ραγέϊαι ἐθῆοης οομ ΠΗ, οα- 

Πάϊους ααπ οσ οομίμϑίπαϊπα Ἰανανὶ πὸπ οροχίοξ. Θίμη 

ΥΑΙΟΠΘ 160 ἦπ.115, 4108 Θχουοπιθηΐα οχοϊἑογθξ. [π᾿ στὰς 

οἰπαΐα νοσο, πᾶς. πε ὶβ οομῆῇξ, οχροαϊξ σα] ἀΐοτθ 

ἀαπα, 4πᾶπη απιαθ πιραϊοογίοι ἴα μαρϑαδΐ, Ἰανασῖ, Οομπίσα ῖ- 
ἴὰν παπιάὰς μἷς αἰϊδοΐα5, θχβμαῦῆο νϑμοπιθμ 8 πέρι οχοχς 

οἰίαηάιαπι ΟΟΥΡΟΥΘ, 60 χποᾶο ἧτο ζπ αἀἰαΐϊπβ ἤατης δοοϊᾷεγδ 

[Ο]οῖ, [Ιἴαατιθ εἴαπι ΠΟ αἴἰοοίοτατπι χοΐεοίίο 1 ἀρροδπέῖο- 

πο, εἴ υοά ἀειταοίηχῃ οἵδ, τοροϊοπθ οοπίιῖ; τᾷ φυσᾷ 

0 2 



5.12. ΤΑΧΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΏΪ 

Ἐᾶ.. ΟΒατε, ὙΊ, [1ο8,} Ἐά. ΒΑΓ, τν. (68.. 

ἀραιοῦ μένον τος, συναγαγεῖν οὖν αὐτὸ χρὴ; καὺ πυχγῶσομ, 
καὶ σφίγξαν πρότερον, εἶ μέλλον τὺ τῆς δαψιλοῦς τροφῆς 
ὄφελος ἔσεσθαι. συνάγεν δὲ καὶ στέγει τό τε ψυχρὸν ὕδωρ 
χαὶ τὸ ζέον. ἄλλ᾽ ὑπὸ μὲν τοῦ ψυχροῦ κίνδυνος βλαβῆναι 
τὸν ἄνθρωπον, ἀραιότερόν τε ἅμα καὶ κενὸν ἐπὶ τῷ πλήϑευ 
τῶν γυμνασίων γεγενημένον᾽ ὑπὸ δὲ τοῦ ζέοντος βλάβη 
μὲν οὐδεμία, πυχνόνης δ᾽ ἀσφαλὴς ἐγγίνεταν τῷ δέρματι, 
συνεπιλαμβανούσης τὺ καὶ τῆς. ἐγείκεαλεβεο μένῃ. αὐτῷ ϑερ- 

μότητος, ὅϑεν οὐδὲ χρονίζειν ἐπὶ πλέον ἐν τῷ ψυχρῷ προσ- 
ἥκειν τὸν οὕτως λουσάμενον, ἄλλ᾽, ὥσπερ αὐτὸς ὃ Θέων 
τοῦτό γε παρετήρησεν ὀρϑῶς, φυλακτέον ἐστὶ τὴν ἐν τῷ 

«ψυχρῷ διατριβὴν, ὥς τὴν ἔξ τῆς ξεδτολουσίας ἀναλύουσαν 

ὠφέλειαν. ἡ δὲ αἰτίᾳ τοῦ σφαλῆναν τὸν Θέωνα;, τὸ μιᾷ 
διαϑέσεν συμφέρον ὡς πάσαις ἁρμόττον γράφοντα, τῶν 
γυμναζομένων ὕπ᾽ αὐτοῦ σωμάτων ἥ ἕξις ἐστίν. ἀϑλητὰς 
γὰρ ἐγύμναζε τοὺς μετὰ τὸ τέλειον γυμνάσιον, εἷς μὲν τὴν 
τετάρτην διάϑεσιν ἑτοίμως ἐμπίπτοντας, εἷς δὲ τὴν τρίτην 
σπανιάκις, ὕπερ οὖν ἐθεάσατο πολλάκις, ὧς διηνεκὲς 

οετῖα δοοϊάογα οαΐε δάμπο γατα πραιϊξ. Οοροσα εὐρὸ μάπο 

ἄοπίαγοαιο ας δἀἤυίησογα ῥυΐπι5 ὁροσίεριϊ, αὶ πὰ Ῥ]θηῖο- 

ΥἹβ πα πη αν εχρεοΐαπα εἰ τΕ 1143. ϑδηθ σορὶξ οἷδα- 

ἀϊίᾳας ἕαπι ἔγιρία, ἔππι ἔευνεηβ δῆτα, Ὑεχαηι ἃ ἔγῖρίάα 

Ἰαραξ ποχηΐτιθπι τπϑίπ8. οἰ, πἰροίς αἱ 74πὶ 6Χ χτηπ]ία χοῦς 

οἰζαΐϊΐοης εἰ Ταυϊοῦ εἰ γεαάϊίαβ, οἵ νάοῦι5. Ἐκ ζεσνθηΐ 

αὶ πόχὰ σοχία π}}1ὰ, 1ΐα ἴδοιχα 1 σις ἄρῃ έαβ. Ῥαυϊίαν, 
ἁρίο, αὰξ 1 εα ἀργοὶ πἸατῖξαν, σα]οσα ΠΟΙ Η1811: οδἔίαην σοπ-- 

Ζεχουΐίθ. ὕπαςθ πεο 1 ΠΟΥΑΥΣ ἴπ {σία πἰππα ἄερεΐ,. 

αυἱ 1ἴα ο[ἢ Ἰαναΐτιβ, ἴοἀ, ψοὶαϊ 14 []Ἰέομι χεοίθ α ΤΠ βου 

οΡίοσναΐαμι οἵδ, οανεῖθ 1 ἔιριάα ἡπόχασπὶ, ταξ {πᾶ ζογ- 

ὙοηΕ15. Ἰανδεϊουις οομηπιοάα ζτιπγείασ, ϑαμθ ἰΐὰ ΕΥΤΑΥΘ 

ἜΒΕομεπ, αΐ, αποά ππὶ αἰδοΐοϊ ποηνθηϊοραξῖ, ομηπῖρτι8 

φιδάταγα Ῥυδεοῖρεγοῖ, ἴῃ οδυΐα οσαΐ σουροσιμ, 4π86 Ἔχογ- 

εἰξαραΐ, μαριτα5. ϑι᾽απίάθῃ αἰμ]θΐας Ἄχογοιῖέ, αὶ ἐσ 0- 

[οἸπίο 1110 δχϑσοῖο πὰ φααγίπην. οσδμξ αἰδεοΐαην ὑρσοοῖνεβ, 

ἀπ ἑοχέταπι γαγὸ Ἰλιοϊάοραμέ, [Ιἔδατιθ, αυοᾶ [αορα οβίοσνα- 
- 



-ΤΟ1Ό Σ Τ΄. ἴκ ε3 

ΕΔ. ΟΒματε, ὙΙ. [1ο8, 169} : - Ἑὰ, Βαί, γ, (δ1,) 

ἔγραψεν." εἰ δὲ καὶ καποχύμους, ἢ καχέκτους, ἤ ἀήϑεις 

γυμνασίων, ἤ ἀσϑενεῖς, ἤ μὴ γεαγίσκους ἐγύμναζε, ὁπανιᾶ- 

ζις μὲν εἰς τὴν τοιαύτην διάϑεσιν ἐμπίπτοντας ἐθεάσατο, 
“μυριάκις δ᾽ εἰς τὰς ἄλλας. [ἢ τοῦτο μὲν καὶ λέγειν ὦ ἴσως 

περιττὸν, αὐτὸς γὰρ ὁμολογεῖ μετὰ τὰ πατασκευσστιχὰ 70: 
μνάσια χρῆσθαι τῇ ζεστολουσίῳ" τὰ δὲ τοιαῦτα γυμνάσιο 
μόνοις ἀϑληταῖς ἐπιτηδεύεταν, καίτοι" φησί τις, ὡς ἐκείνοις 

μὲν ἑλοῦσι, “αὶ κατὰ περίοδον, ἄλλοις δὲ πολλοῖς ἢ δι᾽ 

ἀνάγκην, ἢ φιλονεικίαν ̓  ἤ τὺ "τοιοῦτον, ἕτερον». ἀλλ᾽ ἐπί 78 
τῶν τοιούτων ἐπὶ τοῖς ἀμέτροις γυμνασίοις ἀνάγκη πρότε- 
ρον ἢ “καὶ μίαν, ἢ καὶ πλείους συστῆναι χύπων διαϑέσξις. 
ὥστε μόνοις τοῖς εὐεκτιχοῖς σώμασιν ἥ τετάρτη 7ίγνεταν 
διάϑεσις. [109] οἷά πέρ ἐστι τά. τε τῶν Καλῶς ἀγομένων 
ἀϑλητῶν, “αὶ τοῦ νῦν ἡμῖν ἐν “τῷ λόγῳ προκειμένου γεῶγέ- 
σκου. χαὶ εἴ τις ἁπλῶς ἀποφαίνοιτο, μετὰ σφοδρότατα γυ- 
μγάσια τὴν τοῦ Θερμοτέρου λουτροῦ γρησὶν ἐπιτήδειον 
ὑπάρχειν, ἐπὶ μιᾶς μὲν ἀληϑεΐσευ καταστάσεως," ἐπὶ τριῶν 

τοχαῖ, σὰ Ῥεγρείαππι Ῥχοάϊαϊ, Οποάᾶ Π απὸ νἱ Ποῖ Γασοὶ 

Βοιαῖμεβ, αὐ χΩ8}} μά 15, δαΐ Ἔχδυ οι οχαπὶ Ἱποχρεξἔεβ, 

ΔῈ πη Ὲ 0 111085, απξ πλζηΐπιθ. ἤανομθ5. Θχθγου ΠῈΣ, ἴχὲ δ) 5-- 

ἸΛΟΟΙ αυϊἄθπ) τατο, τ το απο Ὑοτο" αἰεσξιις (ΔϑριΓπις 

Ἰηοϊάογα νἹἱάϊΠεῖ. ΑἹ οἵ μοο ἀποῴας ἀἰόογὰ ζοχία δ εἰ 

Γαρεσνασαμηι, οαπὶ ἐρία ᾳαοφαα ζαϊθαίον, Ῥοῖξ ὑγαθρᾳτγαίο-- 

σἰπη ΘΧοσοι τ ατὰ Του η οΠ6 Βαῖπθο αΐοπάμη 2 ΙΔ γοτο 

Ὁχοσοϊία ]οηΐβ σα πμβ [0115 φΕΒ] 6 5 1π τα εἢ. Αἴφαὶ ἀϊσαΐ 

ΔΠαα15, 1105 Γροπΐθ δὲ σαοᾶδμα οἰγοσῖία, 41105 νεσοὸ Ὧ18]- 

ἴοβ γε] πϑοοίπίαξε, Ὑ61 νἱποεμαϊ Πθπᾶϊο, Ὑο1 Ῥχορίρσ δ11α 

14 ροπὰβ ο)αίπιοαϊ δχοχοϊξαϊϊοπεπι Γαίοῖρεσο. όχι μὲ 

[ΑἸίθ Ρο ᾿πιπηοάϊοος Ἰᾶρου 5 π θα 6 Ὑ6] πῶ, σε] 

ῬΙατε5 1 ΓΠπεπάϊητιπι αἰδοῖ ῥυϊας οοπίσαμαμξ [{ατις 115 

ἀπηίΐαχαξ σογρουῖραβ, απᾶθ Βόπα μαριτιαϊπα Γἀπὲ, ααατέαβ 

αἰξοοξαβ 1ποίαϊδ: σα) πιο Γανε ἰαπι ἐμ] εἰασηλ,, αἴ Βοπ6 

ἴππξ ἩΠΕΓΙΕΣ, ἐὰπὶ ῬΥΟΡΟΠΕ πίιπο 1π΄ αἰ ρτιξα Ὅη 6. 7πνδτι18. 

Ἑτ᾿ φιατῖς. ΔΡΓομαῖΘ ῥχοπατιοϊαθιξ, Ροῖδ νεμθηι δ ΕΓΠτηᾶ5 
Ἐχϑχοϊξαίϊουα8 ΟἉ]ἀϊοχ5. ΓΟ αἰχα εἴα Ἰἀομπδιηι, 15. πὶ τὰ 

ὮΠΟ φασί ἔϊαίπ νοσιτα δἰπστμαθιῖ, τα τ {105 ρμἱὰπο Ζ81- 



χὰ ΓΑΧΗΝΟΥ ὙΠΙΒΙΝΩΝ 

ἘΔ, ὄϊιετε, 1. [200}ϑΘῦὅ6ὨΏ ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (α51. 551.) 
δὲ ψεύσεται. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλης τοιαῦτα (252) καϑ' 

ὕλην τὴν ὑγιεινὴν πραγματείαν ἰατροῖς. :8 "αὶ γυμγασταῖς 
γέγραπταν ψευδῆ, κεφάλαιον δ᾽ αὐτῶν ἐστι τὸ τῆς τηρή- 
σεως ἀδιόριστον, ὅταν, ὕπερ ἐπὶ μιᾶς ἕκαστος ἐϑεάσατο 
διαϑέσεως, ἐπὶ πυλλῶν ἀναγράφη. 

Κεφ. ϑ΄. Καὶ μὲν δὴ καὶ ἔτι τίς ἔστυ διάϑεσις ἐ ἐγγύς 

τὸ ταῖς προειρημέναις ᾽ ἣν ὀνομάζω στέγγωσιν, ὑπὲρ ἧς, ἐπει- 
δὰν συμπεραίνωμεν τὸν ἐπὶ τοῖς πόποις λόγον, ἐφεξῆς ἐρῶ, 
αἵ μὲν γὰρ ἁπλαῖ διαφοραὶ τρεῖς αὐτῶν εἶσιν, ὑπὲρ ὧν ἤδη 
μοι λέλεκται“ κάτα σύνδυο λαμβανομένων ἄλλαι γίνονται 
τρεῖς. ἑβδόμη δ᾽ ἐπὶ πάσαις ἐστίν ἡ τῶν τριῶν ἅμα συν- 
ἐρχομένων. ἢ μὲν διάγνωσις αὐτῶν ἐστυν ἀπὸ τοῦ συνδυά- 
ζεσϑαι τὸ γγωρίσματα, σχοτιὸς δὲ τῆς ἐπανορθώσεως, ὃ 

μὲν κοινὸς ἁπασῶν, ἀποβλέποντα πρὸς τὸ ἐπισρατοῦν μηδὲ 

τοῦ λοιποῦ παντάπασιν ἀμελεῖν, ὁ δ᾽ ἴδιος ἐπὶ τῷ κοινῷ 
σατὰ τὰς ἔν μέρει διωϑέσεις λαμβάνεται. πάσας "μὲν οὖν 
ἐπέρχεσϑαν τὰς συζυγίας. μακρὸν, Ἑνέκα, δὲ σαφηνείας ἐπὶ 

Ἰείαν, ϑαῃΐ νεῦο ὕοσ ὑμνεσίαπι πϊεμᾶας ψαϊοί 1 π15. ἀτ'- 
ἴειη εἴ α]1α ποῖ μαοᾳ, 4146 τἀπὶ πιράϊοι, ἴαπτὰ σΎτηπαᾶ- 

ἤϊρ 2,10 ῥὑχοάίάεγαπε: απογυῆν Ὥπππι ομηηΐατα σαραὶΐ εἴς 

οοηζωΐα ἱπα!ογοίαφιρ, οὐ εγναο, ἄμππι, «ᾳαοά 1π πηΐοο 

αὐϊΐᾳις ποίαν! αἴδοία, 14 σμ]15. ἐ] αἱξ, 

ὍΔρ. ΙΧ. Ουὐΐπ οἰΐαπι δἴβοιο. απαοἄασπι οἴ ΡΥας- 
ἀἸο 5. ὑγοχῖπια, ἀυαπι ἀρ! δαβυιοι ποι ἀΡΡ 6110, 46 πᾶ, 

αααπη ἀα Ἰ Γι λμθιι5. αἰ Γραϊδ Ομ πὰ ἀΡΙο]νασο, πιοὸχ 41- 

απ. ΘΙ ρ]1ο65. οπΐπι φαγιὰ ΟἸΠΈσ μα 6 ἔτεβ Γαπέ, ἄθ 

αῖθβ απ ορίπια8; ῬΟΙ }ιὰ8 6χ Ῥἱηῖβ σορῃ]α 15. 81186 

παμξ ἔγοβ. ΑΔΑΡ 1195 νϑῖὸ [ρέϊπα οἴ, ὩΡῚ ἔτεβ πιὰ] ἐπ 

ἀπαμὰ οοδατξ, Οὐρηλίο αηΐθτη ἐρίασαιπι ἃ ἱπαϊοϊοσιπι 

Ομ) πο οο}:9 ροπᾶο, Ἐειμβαϊ, ν8ΊῸ ΘΟμΊμΣ6 ἱπ Οπηῖ- 

Ῥπα8 σοπίϊιη ο, αἱ εἰ, «ποά Ππρογαξ, [18 Ἰηϊοπέι5, πρὸ 

απο, φιοά χεϊΐᾳιθπι 6ἢ, Ρἴαμθ οοπέρηητιαθ. Ῥσορυπιπι 

ψετο οὕπὶ 60, αποά οοπηηλμπο ἰδ, ἂν ἱρῇβ. χηθμι γα πὰ 

ὩΠΈσΡαΒ αοοϊριομάστ εἴ. Α΄ τιηϊνοσίαβ φυϊάσι οοη)α- 

ἐεομοθ Ρεσουστοσο Ἰοησααι ἢϊ, [ὦ «ποά δα οἰατί(αἴεηι 



“ΦΟΓΟΣΖ ΣῖΣ “τὸ 

ἘΔ. ΟΙματε. ΨΈ, [106.} Ἑᾷ, Γιεῖ, ΤΥ, (.55.) 

μιᾶς ὥὡς͵ παραδείγματος ὁ λόγος. περ» ἤσέται. ἐὰν τοίνυν 

ὄγκος τε ἅμα περὶ τοὺς μῦρ. ὑπάρχη: χαὶ τεϑλάσϑανι δοκῶ-, 

σιν αὐτοὶ, καὶ ἢ ἑλκώδης αἴσϑησι, ἢ φλεγμογώδης κόπος." 
ἅμα τῷ περιττωματυχῷ κατειλή φῇ τὸν ἄνϑρωπον, ἥ ἄποϑε-. 

ραπεία γενήσεται στοχαζυμένη μὲν ἀμφοῖν, ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ. 
μείζονος, οὖχ ἁπλῆ δ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς οὐσὺν ὴ τοῦ μείζογσε 

φύσις, ἄλλ᾽ ἡ μὲν κατὰ δύναμίν τ καὶ τὸ οἷον ἀξίωμα. 
τοῦ πράγματος Ἶ ἤ δὲ κατὰ τὴν οἰκείαν οὐσίαν. ἀξιώμαι, 
μὲν οὖν καὶ δυνάμεν μείζων ἐστὶν ὃ φλεγμονάδης. κόπος. 
τοῦ περιττωματικοῦ" "κατὰ δὲ τὴν οἰκείαν οὐσίαν ἕκάτερος 
αὐτᾶν οὕτω δύγαταν γενέσϑαι μέγας τε καὶ μικρὸς, ὡς εἶ 
καὶ κατὰ μόνας ἑκάτερος ἦν, εἰ μὲν οὖν ἴσον ἐξέστηκε τοῦ. 

ψατὰ φύσιν ἕχάτερος, ὃ φλεγμογώδης ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐπισπάσε- 
ταν τὸ κῦρος τῆς ϑεραπείαξ, ἔπιχρατῶν γ8ὲ κατὰ δύναμιν". 

ἂν δ᾽ ὀλίγον μὲν ὅ φλεγμονώδης, πλεῖστον δ᾽ ὁ ἕλκώδης 
ἁπονγεχωρήκη τῶν χατὰ φύσιν, ἐπισκεχτέον, εἴτε τοσοῦτον 

ὑπερέχει κατὰ τὸ μέγεθος ὁ ἑλκώδης, ὅσον ὁ φλεγμαγώδηο. 

Πε [αιϊ8, ἴνχ πὰ. Τα παθδμ ἜΧΘΠΊΡ]Ο σα8 Ῥεγαθοίαν,. 1 
ἐρίου οἵ ἐπί πι μα 9 πηι ΓὍᾺ]1} σεσπαμπίαχν., εἰ οομπίπα ριΐαμ-- 

ἴων, Ῥγδθίορεα Ὑ61 ὉΠΟΟσῚ8, ἔθη [α5,. ψ6] νΗ! οσιιομοία 148- 

Βιμπᾶο τα. σὰπὶ ΘΧοιοπεπίοία, Πουαΐποια, τα] μαμεῖ,. ἀρο- 

τμογαρία αἰοπᾶπηι, απαα αἰγαπιᾳας. τορίοἱαξ, πηϑρὶδ. ἔπ ΕἸ. 

14, ᾳαποᾷ εξ χηαὐμθ8. ἾΝοπ, εἰς αἀπίρμι ἔτι ομηπῖθα5. ΤΕ Ρμ5- 
Ὠλιΐι185 ΧΆΟΠΪ5. ἡρῇιιβ πι8]0 118 πδίηγα, [δα 41101. ῥσὸ υἱγίρτιϑ : 

οὐ αὐδῆ αἰρηϊΐαίς τοὶ, δὲ Ῥσγοὸ ρῆιβ ῥσορσία οἤρηξια. 

Γρεοΐᾳιάα, Αο᾽ ἀϊρηϊξαξα χαΐᾷομι εἰ υἱνῖθτιβ πια]οσ. Ἰαβέμᾶο.. 
εἴδ, {πᾶς ἈΠ ]ορπιοπος Γρθοΐθη χοῖογε, φπατη Θχοσθπιθηίοί ἃ σὶ 

πΐγασιθ, ἴδηι) ἱρίάαχαμ Πσ ῥχορυῖαθ. σαΐϊΐους εἰϊεμιας 

γηᾶσπα μᾶγνασιιθ. εἴ γοίεξ, οὖ ἢ τπίγασπε [Γό}α ἰρογέιι, 

οοπίηϊεγεῖ,. δὲ ριίυν ἀἴτασιιθ ΡαγῚ ἱμίογνα!ο ἃ πιαΐαχαὶὶ 

Βαρίξα τοοοῆιε, (πα6 ΡΠ] ορηηοηαβ ἤμη1}15 οἰ, ργαφοίριπασα 

ΟΠγΔΓΙΟΠ19. [ΓΟ] ΔοΣ πίποια δᾷ ἴθ οοηνοτίει, πίροῖρ. ἀϊσηϊίαϊο 
ῬΟΙοθ5. 8511 δχίσιιθ, ὅπ86 ῬΒ]ΘρΩΟΏ 6; Ῥἰαυ ππ|, απαθ 

ὩΪσοΣ 8. [ΘπΠιη καργαρίοπίαέ, 4 παΐπσα!!: Πμαβὶία Ὑϑοοίῆε, 

δε πα ἀπ, πὰ ἰδπξισαι Τα ροσδξ τηασηϊυαϊπο Ὡ]σοτοία, 

φαδυξαμ 4886. ΡΒ] δριηομδθ [}}1}19 6, Ὑἱχίθαβ, ἀπ Ταλμτι5,. 



5: 6 ΤΑΦΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΠΛδ., ΟΒετε. ΨΊ. [109. χ1ο.] ' ἘΔ. Βεῖ. ΤΥ. (55.) 
Α ΄ “ν. Ὁ. 5» ἌΡ; ΥΣ ΞΩΝ ᾿ . :: ΄ 

κατὰ δύναμιν, εἴτ᾽ ἔλαττον, εἴτε μεῖζον, καὶ οὕτως. ἐξευρί- 

σχεῖν τὸν ἐπιχρατοῦντα᾽" σαν ἰσοσϑενεῖς δέ ποτε φαίνωνται, 
- ΠΝ. , ὃ .“ ι - ς 

πρὸς ἀμφοτέῤους ὁμοίως ἀποβλεπτέον.. αὕτη μὲν οὖν ἢ 
μέϑοδος ἔστω σον κοιϊὴ πασῶν τῶν ἐπυιπεπλεγμένων διαϑέ- 

᾿ ε« Τ, ας ΩΨ, Φ ἀλλ λ ,. 3᾽ σεων. ὥσπερ δ᾽ οὗ πόποι τρεῖς ὄντες, εἶτ᾽ ἀλλήλοις ἐπι- 
“" “ ΄ .“ἤ 

πλεχόμενον, τέτταρας ποιοῦσι τὰς συζυγίας, οὕτως, εἶ καὶ 

τὴν τετάρτην αὐτοῖς ἐπιπλέξειέ τις διάθεσιν, αἵ συζυγίαν 
λλῶ ἼΕΟΤΕ ͵ θοια δ ἃ - - Θ Τὰς πολλῷ πλείους γενήσονται: μάϑοις δ᾽ ἂν ἐναργῶς, ὃ λέ- 

" ἔ 4 9, Ὁ ΄ ᾿ ΄ γομεν, ἐπὶ διαγράμματος. ἔστω. δ᾽ ἐν αὐτῷ πρώτη μὲν διά: 
ϑεσὶς ἥ ἑλκώδης" δευτέρα δὲ ἡ τονώδης" τρίτη ἡ φλε- 

Ἵ " 2. «εἩ μὲν 

γμονώδης" τετάρτη ἡ τῆς ἰσχνότητος.. ἢ τοίνυν. ἡ πρώτη 
μετὰ τῆς δευτέρας συστήδεται διαθέσεως," ἢ μετὰ τῆς τρί- 

- ἢ ι - τῆς; ἢ μετὰ τῆς τετῴοτης΄ ἢ πάλιν ἢ δευτέρα μετὰ τῆς 
τρίτης; ἢ τῆς τετάρτης ἢ πόλυν ἣ τρίτη μετὰ τῆς τετάρ-- 

“ “ ΄ “ ͵ 

τής. ὥστ᾽ εἶναι τὰς πάσας ἐξ συζυγίας, ὅμα σύνδυο λαμ- 
, “ - ΄ Ε ΕΙ . 59 “ ΄ βανομένων τῶν διάαθέσεων, [110] ἄλλας δ᾽ αὖ τέτταρας, 

« [χὲ -“ Ν ΄ ᾿ 

οτὰν ἀμὰ τρεῖς ἐπ τλέκωνταν διαϑέσεις ἀλλήλαις. ἤτοι γαρ 
- ΄ - ᾿ , - ΄ ἢ πρώτη μετὰ τῆς δευτέρας καὶ τρίτης, ἢ μετὰ τῆς δευτέ- 
ρᾶς καὶ τετάρτης, ἢ μετὰ τῆς τρίξης τὲ «αὶ τετάρτης 

δὶ πηαρὶβ, αἴχας 2 “σΠυοᾶ ῬοΠεὶ ἘΧΡΙοσάτο.... Ὁποᾶ ἢ δε-' 

φαὰμεον ῬΟΙ]οπίς8. νυ] θγῖ5,, ρατὶ ἢμᾶϊο εἴτ αἰτίας οομπ᾽ 

Γἀϊοπάατη. Αἰάπς Πᾶδο σππειποᾶπβ σομηηναπῖς. ΕΡῚ ΠΕ οπιτ 

τ σΟΠ)αραίοχ πα αἰ δοιτεῖαμ.  ΘΙουα νογο ἸΑΠΙ μα πι65. 

ρίας παηχεῦο᾽ ἔχ685 ,. Π ἁτιγ]οθ πὶ ΘΟὨ͵ππρα5, απδίποι Θομἤπ-- 

βαϊοῦςε5. εἰποίαπε, 18 ἀπὸ; ἢ ἀπανεαση 18. αἰϊοσίαμι δα]απ' 

δ85., ΤΑῸ Ὁ Ῥ]ΌΤοβ' ὀχιποπε, Οποά ἀϊδΐπητις, ὃς ἀς(ουρεϊοπς 

Ἰτοςὶ ΟἸαγίτιβ. Ἰπ 6 1585, Πὶ δα Ὀυματιηι ᾿"ἸοΟτ πὶ τ] οΘσ [5 

Βαρβαΐ;. [δουπᾶππι; ἴῃ (πὸ ἑεπῆο εἰ πποϊθῆα; ἐδγεϊπηι, 

αἴ ῬΒΙΘσιοπαθ ἢ111}15 ἐϊ; «ααγίμηιν ρυαο] αΐῖ5. Ἐκ 

Ἠΐ5. 1ρτίτι αὐ ᾿υΐπηι5. οαπλ Γδοαπιάο δοπμιησθοίαχ, ἀπὲ Οἴπι 

ἴθγέϊο,,  ᾿ἀπὶ σαπι απατίο:. ἀπ ΤΌ α58. ἔδοτιπ τι οαπὶ ἰοτίο 

ψΕΙ απαγῖο; πὲ ἀδηΐψαθ ἔογεϊαβ. οππὶ απατίο; 1{8 21111-- 

Ταμπι, υαδ Ὁ Χ ὈΙΠΪβ5' Ομ) απο 5. αἰδοίη Γὲχ πὶ πηΐϊνου- 

[απ δοδιρ! οχίοῦθ5. οὐἱαπίωσ, ΒΌΣΓμ5; ἀπθοι ἐγὸ8. πᾶ τηϊ-- 

ΓαιοτῚ5; φαάίποῦ ἀ1166 ἤππί. Ναπι τι ρυίποτηι 7απΧ 6115 

οαϊῆ Γεοαπάο ἐξ ἔθσίο,, "δὰξ' οῖπ) Γεοαο εὲ ἀπατίο, απὲ 

οπχῃ ἰοσίῖο εἰ αυατίο, ἀπε ταν ]5 ἐδομτιάαπι σπτπ ἕστο οἱ 



ΟΓΙΟΣ 2. δι} 

ἘΔ, Οματε. ΨΙ. [1101 .- Ἑαά. Βεῖ, ΤΥ͂. (53.} 

πάλιν, . ὥστάτη δὲ πασῶν ἐπιπεπλεγμένη διάϑεσις ἔστιμ, 

τῶν τεττάρων ἅμα διαϑέσεων ἀλλήλαις μιγνυμένων. ὥστ᾽ 
εἶναι τὰς πάσας ἕνδεκα τὸν ἀρυϑμόν, ἦσαν δὲ γε καὶ αἴ 
τῶν ἁπλῶν. τέτταρες. γενήσοντον τοίνυν αἵ σύμπασαι πεν- 
τεκαίδεκα᾽ πρώτη ἑλεώδης, δευτέρα τογώδης, τρίτη “φλε- 
γμονώδης, τετάρτη ἰσχνότης, αβ, α7γ, αδ᾽, βγ, βδ, γὸ, 
αβγ, αβδὃ, αγδ, βγδ, αβγὃ. εἰ δὲ καὶ τὰς τῆς στεγνώσεως 
διαφορὰς ἐπυπλέκοις- ἀλλήλαις τε καὶ ταῖς. πεγτεκάΐδεκα, 

παμπληϑεῖς ἑτέρας ἐργάσῃ συξυγίαρ.. εὖ δὲ καὶ τὰς τῆς 
ἀπεψίας αὐταῖς, “ἢ τὰς ἐπὶ τοῖς ἀφοοδισίοις, ἢ ταῖς ἐγκαύσε- 
συν, ἢ ταῖς ἀγρυπνίαις, ἢ. ταῖς λύπαις ἐπιπλέξειας καταστάσεις 

τοῦ σώματος, οὐδ᾽ ἀριϑμηϑῆναν ῥᾳδίως ἅπασαι δυνήσονται. 
καὶ οὔπω λέγω τὰς τῆς πληϑώρας, ἢ κακοχυμίας; ἢ ἐπισχέσεως 
γαστρὸς, ἢ διαῤῥοίας, ἢ ἐμέτων; ἢ βάρους κεφαλῆς, ἤ ἕύνος 
ἄλλου μέρους, ἢ ὅλως ὅσαι κατά τὰ σύμπτωμα συνίστανταυ" 
λεχϑήσεταν γὰρ αὖϑις ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἁπάντων. «ἀλλὰ 
γῦν γε τούτου χάριν ἐπεμνήσθην αὐτῶν, ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι 

4μαγτίο. Ῥοῆτγθηια οπιπϊαπι ΘΟΒΙΡΙΟΧΙ ΟΠ οὐδ, ὉΡῚ απα- 

ποῦ ἤπιὰ] σοϊουῖπΐ, 1ΐᾳ πἴ τπιπἀθεῖμη πσοτο π᾿ ἰοέππὶ ἢ- 

απί, Ἐγαπΐ νογὸ δὲ [᾿ΠἸΡ]1665 ἀπαίπον. ἘΜΙοΙαπίατ Τξααθ 

ἀπ. πηϊψογίαμα ααϊπάοομη. ΘΠΏΡΠΟ65. αἰϊδοξαϑ: ἘΠ] σΟΥΟΓὰ5 

ῬΥΪηα8, ἰθηποηῖδ (βοιπᾶμβ, ἴ ἀπὸ ῬΒ]Ορποπα5. [ΟΠ [τ8 

ΕΠ, τογεῖιβ, δυο τα 15, “παγέιβ; -οοιπρογέδ: ΑΒ, “406, 

,.86, Β}, Ὁ), 4806, ..8}», “Ωρ, 80, 480". 
Ουοᾶ ' ρμγαθίοσθα δαῇιυιοοηβ αἰ Του θπίαβ. ἔππὶ πνίσειη, 

ἴππι: Ψ6ΙῸ οππὶ 5. απϊπάφοιπι σοι ρ] σι ο 15, 41165 ΤΌΣ [5 

ΘΟΙΏΡΙΟΧΙΟΠ 65. οἰϊθοθυῖβ ῬΙΠΣΙΏλαβ. Θ᾽ νοτο. 6δὸ5 αποσπς 

ΠΟΥΡΟΥ5 ἢ αΐτι5, 41 δοὺξ σγιαϊξαία, αὐὖ΄ νόποσθ, δαὰξ ἀθαῇὶ-: 

ὉΠ68 [0]15, δαξΐ νἹβῖηα," ἀπὲ ΕἸ ΠΠς ἡποιάαπε, δαάϊιππχοσῖδ, 

ἼΘ ὨΠΠΘΤΟ αὐ πὶ τιμῖνου [5 914 6116 σοχηρ]θοξίασο. Ργβο- 

ἴξσγδο ὭΠΠΟ ΟΟΥ̓ΡΟΥῚ5 ΠΟΙ Ια ΟΠ 65 1115, «τια6 [ππὶ ψοὶ ἃ 

Ῥ]εΐμοσα, ν6] ἃ Ἵδοοομυηῆα, ψν6] ἃ ΑἸν1 {πρρσγείιοις απ 

Παχις; γ61 ἃ νοπιίτ, 6] ἃ σαρὶ15. ργανιίαΐθ, ψ8] ἃ ρατ- 

Ἐ15. σα) Γρίατα δ] ξουϊα5. αἰϊθοία, νοὶ 1π [παχπα αααθοῦπαθ 

ἦπ [γπιρίοπιαία αἰΐαπο σομπίϊιπξ; ἀϊσείαν δηλπι Ῥοῖς ἀθ 

οὐαπηοαξ οαλμῖραδΒ. Ναπο νοτο Ἰάοϊτοο δοχιπὶ χιᾶχῖπιθ 



,“τὃ ΤΑΦΖΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩῺΝ 

ἘΔ; Ομδτε. ὙΙ: [110.] ᾿ εὐ Ἐᾷ. Β4Ὁ, ΤΥ. (αδ5,) 
τὸ πλῆϑος τῶν ἐπιπλοχῶν ὅπόσον ἐστί. θαυμάσαι γὰρ οἷόν τ᾽ 
ἐστί, τινα τοὺς ἐπὶ τοῖ; ἀϑροίσμασιν αὐτῶν, ἃ ὀνομάζουσι συν- 

ἤτου ϑεραπείω;, ἢ πρόγνωσιν τῶν ἀποβησομένων 
ἐπαγγελλομένους τετηρηκέναι, χαϑ' ἕνα γὰρ τρόπον οἷόν 
τ᾽ ἐστὶ καὶ προγγῶναι, καὶ ϑεραπεῦσαν δεόντως, ὡς Ἵππο- 

ἑχάστου τῶν ἅπλῶν πραγμάτων ἀξιῶγ 
τεττά- 

ν :. 

δοομῆν» 

ζράτης ἐδίδαξεν, 
ΡΗ 5 Φ. « ».Ἅε μᾶς, Φ -, 9 " 

ἐπίστασϑαν τὴν δύναμιν, ὡς ἐγὼ γῦν ἐπέδειξα περὶ 

ρων διωϑέσεων. εἶ μὲν γὰρ ἑκάστη, καϑ'᾿ ἑαυτὴν συσταίη, 
ἦν ἐπανόρθωσιν ἁπλῆν ἐνδείξεται᾽" μιχϑεῖσα δ᾽ ἕτέρᾳ τῇ} ἐπ 9 νη μιχϑεῖσ δ. τέρᾳ, 

2.4.2, ., 5» ΄ ΄ ΄ 

κατὰ τὴν ὀλίγον ξιστοοσϑεν εἰρημένην μέϑοδον, ὑπὲρ ἅπα- 
σῶν τῶν ἐπι-τεπλεγμέγων διαϑέσεῶν, 

“- ͵ « ΓΑ . “ ΄ -τὙν 4 
ἈΚεφ.υ. Ὁπότ᾽ οὖν οὕτω φαΐγνεταν τοῦτ᾽ ἔχεν, ὕτέον 

- - ΄ τ ᾿ "» ᾿ς ΄ » 

ἐπὶ τὰς ἁπλᾶς διαϑέσεις, ὧν ἐφεξῆς ταῖς εἰρημέναις, σάν. 

αἷ κατὰ στέγνωσιν" οὕτω δ᾽ ὀνομάζω τὴν βλάβην τῶν πό- 
,« ΄ - ΄ ρων, ἐφ᾽ ἢ κωλύεται διαφορεῖσθαν τὰ περιττώματα, γίνεταν. 

ζ 3. »’ - " ν 

δ᾽ αὕτη. δε ἔμφραξιν, ἢ] πύκνωσιν, ἣν δὴ καὶ μύσιν ὄνομά- 
αν, ΄ " . ς ς 

ζυυσι τῶν. πόρων. ἔμφραξις μὲν οὖν ὑπὸ γλίσχρων καὶ 

χηρχοΐηῖ, ἀξ σΟμΙρ]οχϊομτιην τ] ΕΠ ἀίποπι, πααπῖα εἴεξ, 

ἡπάϊσατθθ. ΜΙΓΑΥῚ οηΐμὰ σεῖς 605, 4αἱ ἀθ σοπομτίηῃ 1ο-- 

χα). απθηι [γὙηαγοιηθι νοδαπέξ, νοὶ οιιναιί οπθῖα, νοὶ εγοπς- 

τογαπι Ῥχαράϊοιοπαπὶ οὔ να 6 [8 Ρχαράϊοαπε, ἴθηϊοα 

χιαιυ 116 Τα ΟΠ 6᾽ οἵ ᾿γδοίαριγε οἵ σομπιπηοάθ πιθάοχὶ 95 εἴ: 

μίαπθ, ἤοὰξ ΠΙΡΡορραίε8. ἀοοιξ, πρὶ Πρ οἷβ σααίααθ 

ΠΟΡΟΩΣ [οἱοηάαδιν νἱ 6Π{Ἔ. θη Γραῖ, σνϑὶμς ρίθ ἀπο ἐπ 

«μιαΐαον ἀβδοθας Ῥγαθηοηῆγαν.. ὕπε[]αϊηθ οπΐηι, ἢ 
ῬΟΣ ἴς οοππίας, ἤηρ]οχ σοπιράϊιπι οχίροῖ; δμ αἹίοτὶ πὲ 

ΘΟΠ)απΟἴτι5.), ὈΓῸ 68 τηϑ ῃοᾶο, αυδηι ραῦϊο ἤιργα 46 οἱ- 

μΐθτι5. σΟμ απ οΕ 5. ἰδοιιθτι5 Ῥυαο ον! ρἤτατιβ, δηγθμ αι ατ, 
(ἀρ. Χ. Ετρο, 4τῖπ) ἤδδο ἐΐαᾳ [6 μβαβϑαηξ, χοᾶἄοαη- 

ἄπιπι γΌΣΓα8. δα βι,ρ} 1σ65 αἰϊθοΐῃβ. οἵδ: «αογαν ζατῃ ἀϊοίοβ 

ῬΙοχῖθ. Γδαπιεαίαν 11, 4 ἔπη Ὁ ἀΠτιοοπο (νοοο 1 

ταθαίαιια ΟὨΕ 18. Ὑ] σαι, απο. ἐγαπ μα ει ιρογνάσια σοῖς 

Βοπεατ). Πποϊαϊξ 1ιῖσ αἰζϑοίαβ, δι οσΠσιοεῖ5. ππθαι θα, δπξ 
ἀφη[αἰϊ5. ϑαπα ἀθμπίβεϊοποιι. οὐιῆποαϊ σοπμϊ γθηξίαπι ἀρ- 
Ῥοϊϊαπε,, ἀο οβρῆττιοιο αυϊάθπι 6χ Ἰθἐῖ5 ογαΠΠ 6. ὅχογο- 



ἌΟΈΘΞ Ὁ. : . 9}9 
ἘΔ. Ολιατε, ὙΙ. [110,.111.}᾿΄. - Σᾶ. ΒαΙ͂, ΤΥ. (.53.} 

παχέων γίγεταν περιττωμάτων, ἀθροώτερον ὅρμησάντων ἐπὶ 

τὸ δέρμα, πύκνωσις δὲ ὕπό τὸ τῶν στυφόντων καὶ, ψυχόν- 
των; ἀλλ᾽ ἐμφράξει μὲν ἁλῶναν τὸ προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ 
σῶμα, ἀατὰ τὴν εἰρημένην ἐπιμέλειαν ἀγόμενον, οὐκ ἐγχωρεῖ, 
πυχγωθϑῆναν δὲ δύναταί ποτε διά τε πρύος καοτερὸν καὶ λου- 
τρὸν στυπτηριῶδες. ἐγχωρεῖ δέ ποτϑ. καὶ μετὰ βαλανεῖον, 
ἢ ἱδρῶτα, καὶ. ἄλλως ἀραιοῦ τοῦ δέρματος ἔκ τινος ἑτέρας 
αἰτίας. γενομένου, καταπγεύσασαν αὔραὐ ἔμφυαξίν τέ τινα 
χαὶ πύκνωσιν ἀποτελέσαι. διαγιγώσκεται μὲν οὖν ἥ εἰρημένη 
διάϑεσις, εὐθὺς μὲν ἀποδυνόντων. ἀχροίᾳ τε λευκῇ παὸ 
σκληρότητι καὶ πυκγώσεν τοῦ δέρματος, κατὰ δὲ τὸ γυ-. 
ἐνάζεσϑαν τῷ -δυσεκϑερμάντῳ, οὔτε γὰρ ἱδροῦσιν ὁμοίως 
ἐς πρόσϑεν, οὔτ᾽ εὐχροοῦσιν, ἀλλ᾽ εἰ καί τις βιάσαιτο τῇ 
εὐτονίᾳ τῶν γυμνασίων ἱδρῶτός. τε προκαλέσασθαι, καὶ 
μείων οὗτος γίγνεταν τοῦ συνήϑους, καὶ ψυχρότερος, "καὶ 
ἧττον ἀτμώδης. ἡ δ᾽ ἴασις τῆς τοιαύτης. διαϑέσεως ϑές- 

μαγσίς ἔστιν" ἐγαντίον γὰρ [111] τοῦτο τῇ ψύξει. συντογω- 

6} 19 ΟΥΤῸΤ, ἅππι σοηξουπ| δα οτεϊπι σττμξν . θη Πίας 

ἴῃ Δ 115, ᾳπα6 αἀῇηίπρυμξ,. ἔα πὶ 446 το σογαμξ, ΓΚ6- 

χὰ ΟΡΠΧΩΙ ΡΥΌΡΟΠΙΪ πο} 18. ΘΟΥΡΟΣ8. ομεϊ8, ἢ αᾷ Ῥχδὗς- 

[ουρίδτι σαι! ομθὴ σἱΐθ αραΐῃτ.. πο] ροΐείξ; ἀφηίαυὶ οογίς 

«ἰᾳαμἄο μῬοίεῇ ἔπ 6χ νᾷ!4ο {τῖσουθ, ἔπι δ] πη ποία 

βά]ηεο, ΕἸΘΣῚ απΐθηι ροΐοῖ, πὸ οἵ ροῖξ Βαϊποια Γμάοχαπινα 

πἴαιις 18} ΔΘ. α1 οὉ σαυΐδγα Ἰαχαΐαθ ὉΣ]ὰ5. οαἱὶ αὐταθ 

1ϊαιι5. ᾿ποϊάβδη5. ορβγαοομπθαχ απαπιρΊαμι ἀφη[πἰϊοποίπηας, 

εἴποῖαῖ, ἂς ἀερυθμθηάιίον φάθι 7απὶ ἀϊοίι5. αἰΐδοῖτι5 

Ῥυοῦπαβ, ῸΒῚ [6 δχποσῖπέ, 6χ οοΐϊοτα αἰθὸ εἵ σπίβ ἔσσῃ 

αἰυχτεῖς πππὶ ἀφμη[ίαϊα, ἷπ ἐρία' σεγοὸ οχογοϊζαίΐοηθ ὃχ 

60, αυοα δορτε ἀποα]είσαπε: πραὰθ δαΐπι, Ὡΐ ὈΥα5, Δ θαπ6 

Γιάδηξ, ποὺ Βοπὰπι ΟΟΙοσοπὶ 11 [ππηπια. οαΐα ᾿οομ άπ: 

0, ἢ ᾳῃΐθ 603 ψαϊοπίίοσα Ἔχεχοϊξοίΐοπ Τπάουίβ μρῃΐαπα 

απιϊίεσθ οοραΐ, δὲ στοΐπου Ηἰο, πα 6χ οοπίπιείιάϊης. εἰ 

{ει ριἀἴοῦ σῖξ. πυϊπαίαιις μα]ΣαΣ απ ῃ5, Βοπιεάϊαπι Μτι}ιι5 

αθφοίαβ σα]οΐαοίίο εἢ: απῖρρε οα ἔτι ριἀταξ: οοπέγανϊα εἤ. 



220 ΤΑΔΦΗΝΟΥ ΖΣΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. ΟἸδτς. ΙἹ. [111.] ἘΔ. Βεῖ. τ᾿. (453. 258.) 

τέροις τε γυμνασίοις χρηστέον ἐστὲ καὶ βαλανείοις ϑέρμοτέ- 
(ρους. ἄμεινον δὲ καὶ καλινδεῖσθαν κατὰ τὸν πρῶτον οἶχον 
ἐπὶ ἐλαίου λιπαρῶς. ἔστω δὲ καὶ τὸ ἔλαιον τῶν χαλαστι- 
κῶν, οἷόν πέρ ἐστιν ἐν Ἰταλίᾳ τὸ Σαβῖνον. ἄμειγον δ᾽ 
ἐπὶ τῶν τοιούτων διωϑέσεων ἐτῶν εἶναν δύο ἢ τριῶν αὐτὸ, 
χαὶ γὰρ λεπτομερέστερον τοῦτο “αὶ ϑερμότερογ, ἤ δὲ ἐν 
Ζῇ ψυχρᾷ πολυμβήϑρῳ διατριβὴ μὴ πολυχρόνιος γενέσϑω, 
μηδ᾽ αὐτὸ τὸ ὕδωρ ἄγαν ἔστω ψυχρόν, ἐνδύεσθϑαν δὲ μέλ- 
λοντες ἀλειφέσϑωσάν τινι τῶν μετρίως ϑαϊπόντων, ἐλαίωγ 

μὲν, ὅσα γε πατ᾽ «Τἰϊγύπτόν εἶσι, κικίνῳ τε καὶ ῥαφανίνῳ, 
κατὰ δὲ τὴν ἄλλην (οἰκουμένην τῷ γλυχεῖ καὶ λεπτομερεῖ 
καὶ μετρίως παλαιῷ, " μύροις. δὲ :Ξουσίνῳ τε καὶ γλευκίνῳ 
καὶ ἰρίνῳ χαὶ ἀμάρα(:δδ)κίνῳ καὶ Κομμαγηνῷ. τὸ μὲν δὴ 
γλεύκινον ἀκριβῶς ἔστιν ἄκοπον καὶ γαλαστικὸν, ὥστε καὶ 
τοῖς ἰσχυρῶς κοπωϑεῖσιν ἐπιτήδειον ὑπάρχει" βοαχὺ δὲ αὖ- 
τοῦ τὸ “Σούσινον ϑερμότερον καὶ γωλμαστικώτερον" ἴἔρινον 
δὲ καὶ ἃμαράκιγον καὶ ἈΚομμαγηνὸν ἱχανώτερον τούτου 
ϑερμῆναι, ὥστε καὶ ταῖς καλουμέναις ἰδίως ψύξεσυ χρήσιμα 

ῬαϊοοΥΘ ἐσρὸ Θχοσοϊ δου δ ῬαΪηΠθὸ οαἸϊἄϊοσα τπιΐθπ- 

ἄχτι. Μαρὶβ συοαμθ δῇ σϑην ρου π601ξ, ΠΟ πὶ ῥυῖπια ἄο- 

το ῬΙΠΡΟΣΟΣ 1π οἷοθο ψοϊαίοίασ. ἘΠῸ νοτῦοὸ οἱδιιπὶ 6χ 60 

ΘόΠΟΥΘ, ααοᾶ τοϊαχθῖ, σαι πιοαἹ οἵδ 1π ΤΠ Ὰ]11α ΘΑ Ίπιτη : 

ᾳαοᾶ πἰἴΐαπς δα ο)α[πιοῦι! αἰδοῖα. εἴδη οἵδ ἀΜ]1π5, ἢ Ρ1- 

βιαη ΟἸηστηνα δέ. 14 παπλααθ ἔπη ἰθπαΐα5, ἕατα Ο4]1141π|5 

Ζαεγὶ, Μίοτα γεσο 1 {τισίάο [9110 αἀϊπέατμια πθ πὲ; [Γοᾷ 

ἀιθο δῆπα 1ρία δἀιηοάμπι Φγισίάα. ἴπἀπομαὶ σατο ἀπραπίας 

Δτατιιο, «ιοά πηθάϊοου εν σα] δοῖαϊ ; Ο]615 αΐάςπι, 6χ 115 

ἅπας ἱπ Ἀοργρίο Βαρεμίασ, οἱοίπο εἴ ταρμάμίπο, πη σο- 

Ἠσαο νοσοὸ οὐῦα 101, ἴξεῃῃϊ δ πιοαϊοα ἀπέΐαθο, ἀπ- 

Βασπε5 ψοχο, ϑαβπο, β]ομοῖμο, 1τ1πὸ, απιαταοῖπο εἰ Οοπι- 

χπᾶσοπο. Αἴᾷιθ 6. 815 σἰθποίπαμη απϊᾶαπι Ῥσουίαβ δοο- 

Ῥαμλ εἰ δὸ χϑίαχαμβθ: ἀΐζαηπθ δἰΐδηι 115, 41|0ὸ8 ψ ΘΕ ΘΠ16 15 

Ἰαπιξαᾶο ζηζεῖαί, εἷξ πΈ]6; Ῥαμ]ο ποὺ οδ]ταϊαβ χτηασιία 8 

Σοϊαπαηβ ϑαπηθῖη εἴ. [τπππὶ ὙΟΓῸ εξ δηιαυδοίιτπι εἰ 

(οτπιάροπαπι, οδἰΐατη ϑηῆπο σα]εΐαοέγα μοξομίϊοτα, 115 δἷς- 

ἔδοιθαθ, «πα ργορτὶθ ζιιριαϊξαίο5 ἀϊσππέασ, [ἀπὲ Σάοπεδ. 



Ἂ 

ΠΟΙΌΣ Τ᾿ ἘΞ 

ἘΔ. ΟΒατε, ΨΙ. [111,] Ἑᾷ. Βα, Υγ. (85. 
τετύχηκεν, ὅντα. τὰς μέντοι πυκνώσεις τοῦ δέρματος αὖ- 
τάρκως ἰᾶται καὶ τὸ ἀνήϑενον ἔλαιον, “αὶ μάλιστ᾽ εἶ χλω- 
ον εἴη τὸ ἄνηϑον. ἁρμόττει δὲ ταῖς τοιαύταις διαϑέσεσιν, ᾿ 
ὥσπερ οὖν καὶ τοῖς ἰσχυροῖς κόποις, τὸ διὰ τοῦ. σπέρματος 
τῆς ἐλάτης ἄκοπον" εἰρήσεται δὲ ἐν τοῖς. ἑξῆς, ὅπως “ρὴ 
σχευάζειν αὖτό. τυνὶ μὲν γάρ μον δοκῶ καὶ ταῦτα περαι- 
τέρω τῆς ὑποθέσεως εἰρηκέναι. τῷ γὰρ ἄριστα κατεσκευας: 
σμένῳ τὸ σῶμα, καὶ βίον ἐλεύϑερον ὁ ἐπαγηρημέγῳ; καὶ μη- 
δὲν ἐν αὐτῷ πλημμελοῦντι, χαὶ τὸν ἐπιστατοῦντα τῆς ὑγείας 
ἄριστον ἔχοντι, 'ξῖς τὰς γοσωδεστέρας διωϑέσεις οὔ πάνυ τι 
συμπίπτευν εἶκός. 

Κεφ. «αἰ. τ πανέϑωμεν. οὖν αὖϑις ἐπὶ τὴν 2ξ, ἀρχῆς 
ὑπόϑεσιν, καὶ παραλείποντες ἐκκαύσεις,. καὶ ψύξεις, καὶ 
ἀπεψίας, καὶ διαῤῥοίας, ὅσα τ᾽ ἄλλα τοιαῦτα; (βἄτιον γὰρ 
εἷς. ἕγα λόγον ἀναβάλλεσϑαι σύμπαντα ταῦτα, τὸ περὶ τῶν 
γοσωδῶν συμπτωμάτων ἐπιγραφησόμεγον,) ἂν τῷ παρόντι 
περὺ τῶν ἐπὶ ἀφροδισίοις γυμνασίων ἐπισκεψώμεϑα, καὶ 
γὰρ διαπεφώνηταί πως ὑπὲρ αὐτῶν, ἐνίων μὲν οἰομένων, 
οὕτω χρῆναι γυμνάζειν ἐπὶ αὐτοῖς, ὡς κατὰ τὸ καλούμεγον 

Οαξῖς ἕαγποα ἄθηπίδεῖ. [Ἀπαηᾶαθ δἰϊαπι Διο  ζπη ΟἹ απ 

εἷ [8, ππαχίπης ἢ δκ νἱτιαϊ ἀποίμο Παΐ, Ἐδοῖξ δπίοπι 
εἱ δα ἰα165 αἰϊοοῖιι5, Ποῖ οἰΐαη δα νϑμοπθηΐός ἸαΠηξαα;- 

χι657) δὲ ἀσορῃπι, αποᾶ εχ δρίθίῖβ [βηνΐπα σοπηρομπίίυχ, [4 
αποιιαδιποάμμη Ῥγδθραγαπάπμ Πέ, γοῇὲ ἀϊοθίασ, Ναμς 

Θηΐπι Ὑ6Ὶ μαθο Ἴπ|81 Γαρτα 7αὔτπι ἀρρο[α  ΠὮ 6 νἱᾶθοσ, ἢ 
ᾳυϊάοπι, (αἱ ΟΡ πιο [δ ΘοΥρου5 Παΐα, οἱ ΠΡΘραι ἄοϊορίξ 
Ὑ]ΐαη1,) πθο ἦπ|ι 68. αὐϊοαπαπι ἀο]Ἰππηπλέ, οἕ οαϊ ΡΟΣ Εἰ ΠΠ Πγπσ᾽ 

τπομᾶας Γαηϊξαϊῖ5. ἀτεοχ Ῥγδοποιέαν,, Ἠῦπο σου Πμ1]6 οεἴδ 
ἀπ χπουθοῖοσ. αἰϊοοΐπι5 ποῦ δἀπιοάαπ ἡποΐάογο, 

ὕαρ. ΧΙ. Βεάραμιιβ 1ρίξαν χανα5. δα Ῥγΐπιαπ Πγσ 

Ῥοϊμοῖη, χε οϊίβαας αἰίοηθ,, γοξγισοσγαίϊΐομο, ογπαϊξαϊο, 

ν θη σα Ῥσοόανίο δο χει υῖς 14 σρηϊ5, ([τι5 οπΐτὶ εἢ 

π᾿ ππτι εἃ ψΟΪ απ θη ΘΟΙ] ΟΕ, αποῦ. ἀθ τπουροῆβ [γΥπι- 

Ῥέοτηαξῖ5 1 ΓΟΥῚ θ 6 π1115,} τι Ῥσαθίομει 46 115 86 Ροῖξ νεπθ- 

χο ΔΒ οπέι ΘΧΟΣΟΙ 5 αἰ σαπιαβ: παίρρα αασπὶ ἄ6 

δὶ5. Ραγαχα οομπγεμϊαί, 41115 1ΐα, ἐχοσοϊξαπάσμι ἃΡ μας ρὰ- 
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ἙΔ. ΟΒατε, ΥἹ. [σΣ11.} ν ,ς Ἑᾷ, Βεῖ, Γ᾽. (,53.) 

ἀποϑεραπευτικὸν, ἐνίων δὲ, ὡς κατὰ τὸ παρασκχευαστυκόν. 
΄ - 

ἔστι δὲ δήπου τὸ παρασπευαστικὸν γυμνάσιον οὐδὲ τῇ 
ποσότητι τῶν κιγήσεων ἔλαττον τοῦ συμμέτρου, πατὰ δὲ τὴν 

8: » 

ποιότητα συντογώτερόν τε καὶ ὀξύτερον. οὗ μὲν οὖν ἀπο- 
ϑεραπεύειν ἀξιοῦντες, ὥσπερ τοὺς ἀπὸ καμάτου, τήν τε. 
κατάλυσιν τῆς δυνάμεως ὑφορῶνταν "αἱ τὴν ξηρότητα τοῦ 
σώματος" ἄμφω γὰρ ταῦτα πεάσχομεν ἐπὶ ἀφροδισίους. τε καὶ 
πλήϑει τῶν γυμνασίων" οὗ δὲ τῷ παρασκχευαστικῷ χρῆσϑαν 

Η ΄' ΓΙ » ΄ γυμνασίῳ τὴν ἀραιότητα καὶ τὸ εὔίδοωτον, ὥπερ ἐπιτεί-- 
Η͂ «1,4 - ΕΥ - 29 - Ξ ΕἸ 

ψεσϑαν μὲν ὑπὸ τῶν ἀποθεραπευτικῶν, ἐπανορθοῦσθαι ὃ 
ὑπὸ τῶν παρασκευαστικῶν. ἐγὼ δ᾽ ἑκατέρους ἐπαιγέσας, ὡς 
ε ’ .Σ ΄ " ᾿ λ » »νἉ ΄ , , 

ἑωρακότας ἐκ μέρους τὸ ἀληϑὲς, ἐς ταὐτὸν συνϑήσω τὰς δόξας 

αὐτῶν. ὅτι μὲν γὰρ ἀναῤῥῶσαί τε χρὴ τὴν δύναμυν, καὶ 
σφίγξαν τὴν ἀραιότητα, καὶ μή παραυξῆσαν γὴν ξηρότητα, 

- 5 ΄ 

συγχωροῦσιν ἑκάτεροι. λείπεν δ᾽ αὖ εἷς διορισμὸς ἀμφοτέ: 
ροις, ὥσπερ ἐν ταῖς ἐπιπεπλεγμέναις ἁπάσαις διαϑέσεσιν 

ὑφ᾽ ἡμῶν ἔμπροσθεν εἴρηται, ῥηθήσεται δὲ καὶ νῦν οὐδὲν 
[Ὰ ΦἊνν » 3. νυ - , , 
ἧττον. ἐπευδάν γε ἐς ταὐτὸν συγαχϑῶσι πλείους διὼϑ ἔσεις, 

ταπεῖθαθ, αἱ ἐπ οχεγοϊίαϊίομθ, απᾶ6 ἀροϊπογαρία ἀϊοϊξην, 
1185, αὖ ἢ Ῥυδερασαΐοσια. " ἘΠῚ νϑοῖο ῥγαθραγαίοχϊα θχοτ- 
οἰϊαϊίο ἴπ φααπεϊξαξο᾽ ΙΔΡοστιπὶ ἐπίτα πηοάμ, εἴ 1πι 4π6]1- 

(αἰς ἱρία ἱποϊξαξίου αο οοϊοσῖοσ. ἄο «αὶ δροϊμοτγαρθιίῖοα 
αυϊάρμι αἰοπάαπι σεπίοπξ, ΠΟΙᾺ πὶ ζαιραιῖ5, 11 ἔχηι Ψ11 65 

αἰμϊ απιξα5. {ππὶ σΟΥΡΟΧῚ8 Ποοϊξαίομι Γα!ροοΐα8 μαροαΐ; «πο- 

την. ὈἰΓππιαὰ6 οὲ ἃ σοπουβρῖΐα, οἴ δ ἀπημπηοάϊοα Θχοχοῖ- 

ἰαοηθ Ῥαΐὶ σοπίπθνμμμβ. Οἷἱϊ ψογὸ ρῥγαθραχαίοχίαμι δἀ- 

Π]Ροπάασὰ νοϊιπξ, 11 σαγϊίαΐθη αἰ δᾶ Γπάογο5 ὑσοτηρί-- 

ἐπάτηει ῥγαθσανθηΐ;. 4πας ἀροϊμογαροαξοα ἱπέθμαϊ, ς αἰ-- 

νοσίο ργδεραχαΐουια ϑπλθη Ὡ.] ραΐαηΐ, [ρίρ, Ιατιἀδξῖ5. τιΐγῖ5- 

4πς,΄ Ρῥχορίοσθα φαοᾶ νεογιξζαΐομι οχ ρατίθ νἱάδχατιέ, ἴδι- 

(ρπξϊαθ δοχαπι 1 λάθμ σομξοχασι.. διὰ εἰ Ζπίαιτατι 45 

Υἶτο5 οἵϊθ, οἵ Ἰαχτίαίοτα οοσοπᾶσμι, πιθο βΒοοιϊίαΐει δάβ- 
βοπάδηι ζαϊεπέαν αἰσίᾳαθ. ὕπα αἰδπίποῖο ἀοπάογαξασ πὶ 
αὐγαα6., γα οὲ ἔπ σομρΟΠΕῖ8. Ομ μΡαβ Αἰθοιῖριι5 Γαργα 

Δ΄ ΠΟΡ18 εἰς ἀϊοΐαπι, δὲ πο πΣ ΒΗ] ομηλλι8 ἀϊοοίαγσ. Οαππι 

επΐπὶ ἦτ ἑάρπι ψασὰὶ αἰζβοίτιβ οοϊθραπέ, μὲ ἢ ἀπδᾶπὶ τπρᾶθπ- 



ἸΟΙΤΌΣ τ... 50 

Πἃ. Οματε. ὙΙ. [112,11 Ἐὰᾶ. Βεῖ. ΤΥ. (453.) 
εἰ μὲν ἔγα τρόπον ἐνδεικγύμεναν θεραπείας, ἐπιτείγεσϑαὐ 
“ρὴ τὸν τρόπον μᾶλλον, ἤπερ εἶ. κατὰ μόνας ἕχάστη τῶν. 
διαθέσεων ἦν“ εἰ δ᾽. ἐγαντιούμεγαι, τὰ κατὰ τὴν ἐπικρα- 
ξοῦσαν διάϑεσιν ἐπαγορϑωτέον ἐστὲ πρότερον, [112] οὐδὲ 

τῶν ἄλλων ἀμελοῦντας τὸ πάμπαν. ὅσου μὲν οὖν ἤτοι δῇ 
ἡλικίαν ἢ καὶ ἄλλως ἀσϑεγεῖς ὑπάρχοντες ἀφροδισίοις ἐχοή- 
σαντο; τούτοις μὲν ἀναγκαῖόν. ἔστιν ἐπικρατεῖν τὴν ἀῤῥω- 
σείων τῆς δυνάμεωξς᾽ ὅσον δ᾽ ἰσγυρότευοί τε καὶ γέονι, χα- 
ϑάπεο ὃ τὖῦν ἡμῖν ὑποχείμεγος ἔν τῷ λόγῳ γεαγίσκος, ἔν᾿ 
τούτοις ἡ τοῦ σώματος ἕξις εἰς ἀραιότητα πλέον, ἤπερ ἡ 
δύγαμις εἷς ἀῤῥωστίαν ἀλλοιοῦται. καὶ τοίνυν ἦ ἐπανόρ- 
ϑῶώωσις οὐ διὰ τῶν ἀραιούντων, οἷόν πέρ ἔστι καὶ τὸ ἀπο- 
ϑεραπευτικὸν γυμνάσιον, ἀλλὰ διὰ τῶν συναγόντων τε καὶ 
σφιγγόντων, ὅποϊόν ἔστι καὶ τὸ παρασκευαστικόν, εἶ δὲ δὴ 
καὶ ψύξις τις ἐπὶ τοῖς ἀφροδισίοις ἐγγίνεταν τοῖς σώμασι; 
καὶ κατὰ τοῦτ ἂν εἴη τῷ παρασκευαστικῷ γυμνασίῳ χρη- 
στέον᾽ ἐπεγείρεν γὰρ ἐκεῖνο τὴν ϑερμότητα τῷ τὸ τῶν κι- 
ψήσεων ὀξεῖ «αἱ τῷ τόνῳ, καὶ τῷ συνάγειν «αὐ σφίγγειν 
τὴν ἕξιν. ὕτι δὲ καὶ τὴν ἀραιότητα μόνον τοῦτο τῶν. γυμνα- 

- αἱ σαϊϊοποπλ ἡμάϊοοπξ, ταὰς ἀπίθηϊ τ 515 Κα ΠΟ 6 ΠΊ Θαπὰ 

σοπνοηῖθξ, 4αδμι ἢ ἤπσπ! [φουίσηι. σου θηξ, 81 οοπ-- 

ΤΑΣ Πηΐ, 15. (αὐ σἱμποῖξ αἰξθοῖαθ Ῥυῖπ8. οἱξ σουυισομάιι5, 

Δα ἰαηλθ; π6 χοϊαπαπι ΟΠΠΠ0 ΠΡ 1588. ΑΓ (ᾳυϊ νεῖ 

Ῥτορίεν. δρίαΐθηλ ψ6]. οἰΐαπθ 4114 χαϊϊομιθ 1π2Ρ6011165. Ὁο1- 
σαΡαοσο, πὸ 215 νἱσαπὶ ἀπῆν ϊΐαϑ πθοος. οἵδ Πιροχοξ. 
Οὐ νεγο Πγηιΐοχοβ δὲ 7πνθηθ5, ὙΦ αι πππο οἰ ῥζο-- 

Ῥοἤίπβ, ποσχίιαι, μαΡἑεπι5 σΟΥΡΟΙΣῚΒ 18 χδυϊξαξθμι 1618 ἀὔδνα 

ὙἢδῈ5. ἦπ πη ΟΠ] αΐοια «ραϊαίατ, ΤΙέαστια δἔϊαυπ᾿ σουτίσπμ- 

ἴὰ Ἠΐ ΠῸΠ ῬῈΣ δα, 4τιὰ8 σΟΥΡ.8 χοϊαχαμξ, {1|8]185 οἱ Ἔχοσ- 

οἰϊαῖο, πὰς ἀροίμοχαρία αϊοιίατ, [οα μοῦ δὰ, χίας οοριπὲ 

ἃ οοπέγαμαπε, αι }Η8. οἱξ ργδοραταίοιϊα. 81 ψογῸ δ]ίητια 

εἰΐαχη το σρεσαῖῖο ῬΟΙῈ ὙθΏθυθ ΟΟΥΡΟΥΊΡΙΒ αὐνθηϊ, δὲ 

Ῥιορίοσ μοὺ φποααθ Ῥγαθραγαίοσια δχϑγοϊξαίϊοπιθ ἀξοπάιιι 

οὐῖε, φιαπᾶοσυίϊάοπι δ᾽ ποὴ [Ὀ]τππὶ χηοίτι5. ἔπτη σου ἑαΐο 

ἔπππὶ τΌθοσθ σαϊοχθμι οχοϊίαξ, [δ δείαπι μαθΙξμ:) σοροπ5 

ἃς σομἤἶτίηροιβ. 1Πυ4 ααοφας ζαΐαῃίαχ. σΥπηλα πάθ. Οχηη65, 



2.4. . ΦΑΖΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΛ. ΟΒματε. ΥἹ. Ε 15:1} “οτος ΒΒ, Βα, ΤΥ. (55. 
σίων ἰᾶται; πρὸς ἁπάντων ὁμολογεῖται τῶν γυμναστῶν; ὑπὰ 
τῆς πείρας δεδιδαγμένω».. ὥστ οὐδὲν ἂν εὔη βέλτιον εἷς 
τὰ παρόντα τοῦ τοιούτου “γυμνασίου, τῆς “δὲ ὥρας τοῦ 

ἔτους ἐπιτρεπούσης, οὐδὲ τῆς ψυχρολουσίας ἀφεκτέον ἐστίν. 
ἐδέσματα δ᾽ ἔστω πλῆϑος μὲν ἐλάττω, τῇ 'πουότητι δὲ 
ὑγρότερα δοτέον, ἵνα καὶ πέψῃ καλῶς αὐτὰ, χκαὺ τῆν ἔς 
τῶν ἀφροδισίων. ἐπανορϑώσηται ξηρότητα. χρὴ δ᾽ οὐδὲ ψυ- 
χρότερα τὴν “πρᾶσιν, ἀλλ ἤτοι τῆς μέσης ἰδέας, ἢ τῶν ϑερ- 
μοτέρων ὕπάρχειν αὐτά. διότι γὰρ ἐξ ἀφροδισίων ἀραιότε- 
ρόν τὲ καὶ ψυχρότερον ἅμα καὶ ἄἀσϑενέστερον καὶ ξηρό- 
τερον ἀποτελεῖταν τὸ σῶμα, χοὴ δήπου: τὰ πυκνοῦντα καὶ 
ϑερμαίνοντα καὶ τὴν δύναμιν ἀναῤῥωννύντω προσφέρεσϑαι, 
καὺ τούτους εἶναν τοὺς σχοποὺς ἐπὶ αὐτοῖς. ὅτυ δὲ αὕτη 

δύναμίς ἔστιν ἀφροδισίων, οὐ τοῦ νῦν ἐνεστῶτος λόγου" 
προὔχειτο γὰρ ἔν αὐτῷ διεχϑεῖν, ὕπὼς ἂν κάλλιστα τὸ 
προκείμενον σῶμα γυμνάζοιτο μετὰ τὴν τῶν ἀφροδισίων 
χρῆσιν, ὕπερ οὐκ ἠδύνατο περανϑῆναν καλῶς ἄνευ τοῦ 
προλαβεῖν ἐξ ὑποθέσεως, ὁποία τίς ἐστιν ἥ, ἔν τῷ σώματι 

ἀρία Ῥγοΐδβοϊο Ὄοσρουίςπεία εἄοοϊξ, βαπο τπππὰπὶ Θχογοι 0 
61} Π]ΘΩΟΥῚ ΤΥ αἱ ΡοΠ δ. Τίααπια ππ11ὰ ρίαπθ δᾶ ὑγορο- 

Πέμπν αἰδοΐαμη ὍΠΠΟΣ οἷ. 851: ψοῦὸ 8111 ἰβπιρτιβ ΠΟΙ 

αἰ παἄραξ, ποο ἃ ἔρισῖάο Ῥαΐπθοὸ φρῆίποπάπη) οἱ8 σοηΐθο, 

ΟΙδτιβ οορίᾳ ααϊάδη; ἀαρίΐζαν πλοῦ, ἴῃ απαϊτξαΐς σατο 
Βα] 1ΟΥ 7) τιῖ ἔππὶ ῬΥΌΡΘ σοποοαπαΐῃγ, ἕππὶ Ποοῖίαβ, ααθ 

ΘᾺ ΨΌΠΟΓΘ οομπίγαοίΐα οἴΈ, οουγϊσαίαγ, Ὠοροὲ νοσο πθο ἔτ1- 

δίᾶο ἰεμπιρογαμηθμΐο 6ΠὉ, [εἀ ψ6] πιρᾶϊο, νςὶ Τα] αΐουο. 

Νίδιι ψποηΐδμ ΟΟΥ̓ΡῚΙΒ ἃ ΠΟΤῈ δὲ Ἰαχίπβ, δὲ ἔγιρι 15, εἴ 

ἀπο 15, δἴ Ποοῖμ5 εξ εἰξθοΐαια, ἄβθβθεμπί 0]πθ, απᾶ8 

ἀεμπίεπε, οἕ οαἸΐδοϊαπε, δ νῖσεβ σϑρατοπέ, δαμίρονΐ, αἴαις 

δὰ Ἠδοο ἤυδίσμπι οππς ἱπιρομαϊ, (ὐδβἔοσιιπχ ἀπο εξ- 

ΟΟΥ6 Ππαθὸ σθππβ ροῖπέ, 14 ἄοοοσγα δα ργαρίοπέοεμα αϊΓρυΐα-- 

ἐϊοποαι πολ Ῥοσε ποῖ, πὶ ἅπα Ῥχοροδέιϊμι οἰ, παριπαάμιοσ 

ἄπ; ορίϊπηθιπι ΘοΥΡὰ5. ἀπάτη σομμ ας ᾿ΡΟΙΣ ὙΘΠΟΣῖ95 

αἴμπην οχογοξίείασ, οἤδπᾶάθσθ οποᾷ ἴδπιθ οομηπιοᾶς ἥοτῚ 

πολ Ῥοΐαϊξ,) π1Π ᾿υα5 ὕγὸ Πυροίμοῇ [απιρίο, σαλαίμηοας 



“ἼΟΓΟΣ 1. “5 

Ἕ(Δ. Ομετε, ΨΥ. [112,7 ἘΔ, Βα. τὺ, (555) 

γινομέῤη διάϑεσις ἐπὶ τοῖς ἀφροδισίοις, ἀλλὰ νῦν μὲν ξ 
ὑποθέσεως, αὖϑιο δὲ μετὰ ἀποδείξεως εἰρήσεται, τίς τὸ ἤ 

δύναμις αὐτῶν. ἔστι;. καὶ εὖ χρηστέον ὅλως, ἢ μὴ, καὶ τί- 
ψες αὐτῶν ὠφέλειαι καὶ βλάβαι κατά τε τὰρ τοῦ σώματος 
διαϑέσεις εἰσὶ, “αἱ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους, “αἱ τὰς χώρας, 
ὅσα τὶ ἄλλα τοιαῦτα χρὴ προσδιορίζεσθϑαι- 

εφ. ιβ΄. Μετὰ μὲν δὴ τὴν τῶν ἀφροδισίων χρῆσῶ 
εἶδος ἔστω γυμνασίου τὸ παρασκευαστιπὸν ὀνομαζόμενον" 
ἀγρυπνίας δὲ προσγενομένης, ἤ λύπης, ἤ ἀμφοτέρων, τὲ 
ἀποϑεραπευτικὸν,. ὅταν τε χωρὶς ἄπεψίας γεννηϑῶσὶν, ἐπὶ 
γὰρ ταῖς ἀπεψίαις οὐδ᾽ ὅλως γυμναστέον, ὅτι δὲ τὸ ἄποϑε: 
οαπευτικὸν γυμγάσιον ἐπὲ λύπαις τε καὶ ἀγρυπνίαις ἄρ- 
μύττει, δηλοῖ μὲν “αὶ ἢ πεῖρω; φαίνονταν γὰρ ὑπὸ τῶν 
ἄλλων γυμνασίων βλαπτόμενοι, πρὸς τῷ μηδ᾽ ἀνέχεσϑαν 
τῶν ἐπιταττόντων, εἶ τύχοιεν ἔτυ λυπούμενοι. δὴλοϊ δ᾽ οὐχ 
ἥτεον τῆς πείρας καὶ ὃ λόγος. ἐπειδὴ γὰρ ἐπὶ ἀγρυπνίαιϊφ 
τε παὶ λύπαις ὁρῶντων λεπεότεροί τ “αὐ αὐχμηρύτεροι καὶ 

αἰοοίυ8 πὲ, αυΐ ἱ[ποοοᾶογ π᾿ σουροσο ἃ νοῆογθ ζοϊεῖ 
φγαιι πη 14 ΘΟΠΟΘαΪ γ10}018 ΟΠ] δ λῖι8.), ἀπ ΓΘ θα 08 

οὔπὶ δνιἀοηίῖ  ἀριμοπῆγοιοσιο ἀϊοδίαΣ, ἰαχὰ ααᾶθ ψΈΠΟΥΙΒ 

ποι} α8. ΠῸ, αὐπ Ῥχοσίαβ πΐομᾶα πὲ πδοπθ, ἰπχπ ἀπδθπδπὶ 

ὁπ δὰ ᾿οομηηίοίά ἐπεοηποδδαθθ ὍΣΟ Θουροχίη Παΐα, δ 
ται ΡΟΣῚ 85. ἀλππΣ- ταϊϊοηο, “οἵ Ἰοῦο; δὲ 115 14 σοϑηὰβ, ἩΒΕΣ 
ὉξΙαὰς. ἀοίογμ πάτο ῥγδοίοσοα οροσέορξ, ονγόῃϊαπξ, 

Οαρ.: ΧΠ ΡΟΙΣ γεποσοπὶ οσρὸ ἔρθοῖοβ Ἵχοζοϊαξίο 8 

ὁὰ οἴο, ᾳιαπιὶ ῥσαθραζαϊοχίατη νοοαη: ῬοΙ νἹβ1]1α8. δὰ- 

ἴοῆλ νεῖ Πάτα, «061 ἀπῖραβ, 4ἀδ8. ἀΡοίμογαρῖα αἱοΐξατ, 

Ἐχδχοσίαιο Ἰαοήθα 6, ἢ ἐαπιοπ οχυαἰξα8. ἀρἢξ: πᾶ ἢ 

δ οὔπια  α5 [ΡεΙ; Οαηἶτο Θχοζοιἑαπα πὸ οἵ. Οποᾶ 

αὐΐοπι Ῥοϊὲ τε ίαπὶ οἱ ὙἹρῚ]1α5. 7απὶ ἄϊοία ΘΧοχοϊαο εὰ 

τοαὶ ρογπόαξ,  ὁϊίαπι ἐχροσιοπξὰ ἐρῖα οἤεπᾶϊς; πάσχα ἋΡ 

ὉΠ φυδηθοὶ ΠΟῊ [Ὁ] πὶ Ἰαοαϊ σοχπαπίασ, [ςα ᾿οἰϊαχὴ 2.πι- 
Ῥεγαηίεβ, 8 ξοσίς. ἄοϊον αὐμυΐς ἀπρὶξ, ραταπι αραῦο δμϊπηο 

ἕοστο." Πἐμὶ ταῖο τρία σοχιῆνηηαϊ ΠΟῚ πιΐπϑ, απ Ὁ Χ- 
ῬοΣΘΠα: ἸΝαϊη ἀαοπίατη ἃ ΤΙΡΠΠ5 οἱ τε Πιῖῖα ταρὶθ ρτα- 

ΟΥ̓ 5. ατἀιόγεία δ΄ ἂο τη ἀἰοίὸ αὐθίοηίεθ ὑ]6πθ᾽ οὲΣσ 

ολυεν δ τῶμ. ψι: Ῥ 



“χα ΔΤ ΑΔΗΝΟΥ ὙΓΙΒΙΝΩΝ 

ἘΔ. Οατε, ΨΊ. [11ἅ, χ15,} ἘΛ. Βαῖς τν. (153.} 

δυσήκοον γινόμενον, ξηρότερον ἡγητέον αὐτοῖς εἶναν τὸ 
σῶμα. τὰς δὲ τοιαύτας διαθέσεις αἵ τὲ μαλακώτεραι 

τρίψεις ξξιῶνται, σὺν ἐλαίῳ πλείονι. γιγνόμεναν καὶ λοὺ- 
τροῖς εὐχράτοις, αἵ τε κινήσεις αἴ βοαδύτεραξ τε καὶ χωρὶς 
ἰσχυροτέρας τάσεως, ἀγαπαύσεσι Τιλείοσν διειλημμέναι. ᾿ τρό-. 
πος δ᾽ οὗτος ἦν ἀποϑθεραπευτικοῦ γυμνασίου. [115] κατὰ 

δὲ τὸν αὐτὸν τρόσεδν καὶ τὰς ἐπὶ ϑυμοῖς ἢ δὲ ἔνδειαν 

ποτοῦ ξηρύτητας ἐπανορϑωτέον ἐστίν. ἐναντίως. δὲ τοῖς εἶ- 
ρημέγοις ἐπανορθοῦσθαι χρὴ τὰς κατὰ τὴν ἕξιν ὑγρότητας, 
εἴτε διὰ πύμα πλέον, εἴτε δ ἄλλην. τινὰ πρόφασιν ἐγέ- 
ἴγοντο,, σκοπὸς γοῦν δὴ καὶ τῶν τοιούτων. διαϑέσεων ἡ 
ξήρανσις. ἀλλὰ “τοῦτο μὲν ἁπασῶν κοινὸν, ἴδιον δ᾽ ἑκά- 
στης ἐν ταῖς κατὰ μέρος διαφοραῖς. εἰ μὲν οὖν ἐπὲ ἀργίᾳ 
πλείονυ καὶ ταῖς τῶν ὑγραυγόντων ἐδεσμάτων ἀμέεροις τὰ 
καὶ ἀκαίροις χρήσεσιν ὑγρότης ἐγένετο, μακροτέρας δεῖται 
τῆς ἐπανορϑώσεως" εἶ. δ᾽ ἐπὶ ποτῷ πλείονι, κατὰ τὴν 
προτεραίαν ἡμέραν γεγονότι, χωρὶς τοῦ πεπογϑέναν τὴν κατ 
φαλὴν 4) τὸ στόμα τῆς κοιλίας, ἐν μιᾷ δυνατὸν ἡμέρᾳ 

11}. Ποοῖι8 ΧΙ Πἰπηαη τι εΠἙ Ηΐ8. σοδατιξιηπ 68 σου, 

ἘΠαΓΗΙΟαΣ ναὸ δϑεοίῃβ. ρατ τη τ0}11 ἵγἹο οπ6. οππα πλμ]ῖο 
οἷεο, ραγχξιμιη ἰδιπιρεχγαΐο Ῥαΐπθο ἰαπαηΐῃγ, ραυξϊπηι πιοΐῃ, 

[εἀ αὺΣ εὐ ἰατάμπβ ἢξ, οἕ οἷΐγα ψαὶθπξογθηι ΠΣΧημ, δο 

«ἢ [ΡΙῚπᾶς ᾳαϊοίθηι ἡπίοσρομαί, [5 νοσοὸ δροιβογαρθιίοὶ 

ΘΧΟΙΟΙΕΙΣ πποάπ5 εγαΐ. ἈΑά δυπάοδπι τηοάπη) 6646, 4066 Ὁ 

γα. 61 Ῥοῖπιβ ρϑιυνῖα Ποοϊξαΐία8. αμξ, οοττίσουδθ [ἀπϊ, 

Οοπίταυια ῥσου 5 ἃ απὶ ἀϊοξί5 χαϊομθ, παρ [απ ἀπ πορῖ- 

ἔπι σΟΓΡΟΧΙ8 Βυμηϊαχξεαϊα5, οαιθηάαγθ οοηνθηλξ, ἄνα μᾶθ ηἶ- 

τα ῬοϊΟμΣ8, ἤνα 4116 ἀπιανβ οσοαῆομο ἐποϊδοχὶπε, αρ- 

ῬΘῈ [Ὀορτ8 1 μῖ5. «4 Ποοαϊομπθι αϊχὶσίασ. Ὑοχαπι εαὰ 

ΘΟ, ΠΜχ15 ΟἸΩλ σι χα οἴ. ταςηργαίἑπι Θηΐπὶ πηϊοπΐαιιθ 

ἀΙ ΒΒ γθμεῖαθ ἔμπα εἴ. Ιοϊτου ἢ 6χ Ἰομπρίοσο ἀθπάϊα εὲ 1- 
χα οίδυ 5. ΔἸ πο ἐπι οαἶοο ᾿πέοιηροῆίνγοσπο πἴα οοπέγα- 

οἷα Βυχηϊαϊξαβ εἢ, Ἰοπρίοτα οοσγεοῖοπε εἰ ορῃβ: ἢπ εχ 

ΠΡ ΓΆΙΟΣ. Ροΐι, αἱ ῬυἹάϊο πὲ μπαυπβ, οἱΐσα Ὁ]]ππα οαρ 5 

δας οΥἱβ. νθιΐσὶβ αἰεοίμμλ σομίίοιἑξ, φαμὶ γ6} πηῖοο αἷθ 
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τελέως ἐξιάσασθαν, πλεονάσαγτας μὲν ἐν ταῖς ξηραῖς τρί- 
ψεσι, γυμνάσαντας δ᾽ ὀξύτερον, ἐἔλάττογν δὲ ποτῷ χρησα- 
μένους ἐδέσμασί τε ξηρανευκωτέροις. ὡς ὕσαν γε μετὰ τὸῦ 
τὴν κεφαλὴν ἢ τὸν στόμαχον ἀπολαῦσαί. τι τῆς (254) ἐξ 
οἴνου βλάβης ὑὕγρότητές εἶσν περιτταὶ, τοῦ νῦν ἐνεσεῶτος 
οὗ δέονταν λόγου" ῥηϑήσεται γὰρ ὑπὲρ αὐτῶν ἔν τοῖς τῶν 
γοσωδῶν συμπτωμάτων. αὖ δ᾽ ἐπὶ ἀργίᾳ πάνυ μαχροτέρῳ 
τὴν ἀρχὴν οὐδ΄ ἂν γένοιντό ποτε κατὰ τὴν προκειμένην 
διάϑεσιν, ὥσπερ οὐδ᾽ αἵ διὰ πλῆϑος ἐδεσμάτων ὑ ὑγρῶν τῇ 
φύσει, οἷαί περ αἷ πλεῖσταν τῶν ὀπωρῶν εἶσι καὶ τῶν λα- 
χάνων ὅσα μὴ δριμέα. γενομένας δ᾽ αὐτὰς ἀϑρόως μὲν 
οὐχ οἷόν τ ϑεραπεύειν᾽ εἶ γὰρ εἰς τοσοῦτον πονήσειεγ ὅ 
ἄνθρωπος, ὡς αὐτάρκως ξηρᾶναν τὴν ἕξιν, ἁλώσεταν κόπῳ 

χαὶ πυρέξεν πυρετὸν μὲν ἐφήμερον πάντως, ἄν. δὲ καὶ 
μοχϑηραὶ τύχωσιν ὑγρότητες ὑπάρχουσαν, πλειόνων ἡμερῶν" 
ἐν χρόνῳ δ᾽ ἂν ἐπανορϑωθεῖεν, ὡς ὕστερον εἰρήσεταί κατ᾽ 
ἐχεῖγον τὸν λόγον, ἔν ᾧ τὰς μοχϑηρὰς κράσεις ἐπὶ τὸ βέλε 
τίον ἀλλοιοῦμεν. ὅμοία γὰρ ἡ πρόνοια τῶν ἐπυκτήτων δια- 

Ρουάμο8 οοῖ, ἢ Πόσα ΞἸσομθ Ἰαγρίαβ, οὲ οχογοϊζαίξοηθ 

νοῖοοῖ, οἰ ραγοῖουῖ ροῖπ, οἱ Ποοίοσθ οἷροὸ πίασα Οπῖρρθ 
46. ᾿ηπιοᾶϊοαθ. 6Χ Ὑἱπὶ ροίίζοπθ Ἠπμαϊαίο5. σοππῆπηξ, 
ἢ ΟΧ θὰ Χ6 ΠΟΣΧα ΟΟΡΙ δὰΐ ΟΥῚ νομί 8 σοπιχηαμίοαία εν, 

6. μῖ5. ἀδὶ μοῦ Ἰοθο ορτιβ ποὰ οἴ; ἀϊοείαγ. δηΐτι ἄθ ἱρῆϑ, 

4αὰσα ἄς πονΡοῆβ. [γιιρίοπιαί,8. ἐγαοίαθίεσ. Οπδ σψοτὸ 
Βανι] 65. οΧ ἀϊαῖ μα δἀιηοάυπη ἀθπαϊα παίοιιν, Βασδο ἴπ 

Ῥχοροβίαμῃ σΟΥΡΟΥΒ. Παΐαμχ οπιμΐπο ποῖ σαἀαξιραια, αἱ 

τ60 6, 4086 εχ Βυμηεοίαμ8 ᾿αΐαγα ΟἿΡῚ σορία οἱσαϊζωτ, 

4141ς5 δριοῦααση Ῥ]ΌΣΣΣ [αμξ, Ζξοχπαπια Οἰδχίιπι (ας πι-- 

πὰς δουῖα πὸπ πὶ; π᾿ αμαπᾶο. ἕατμεπ δοοϊδεχὶπξ, ἴριε] εἰ 

ΠΟΙ ΟχΕΪη ΟΟΥΓΙΡῚ ΠΟΠ ΡοΟΠαπε. Νίαηι ἢ δαΐομυϑ ἴς ζαΐ:- 

δάνουϊε μοπιο,, ἄοποο Βαβϊξαμη ἀραμᾶθ Ποσανοσῖέ, πὶ 1Δ{Π-- 

ἰπάϊποπλ ἱποϊάφεξ, δἊ {ερυσοιία δ ομπῖηπο ἀϊαγα ζερσὶ; 

ᾳὐοά ΕΒ νἱΠοίας ῥγαδίογεα μαμπηδιξαΐος ἔποστῖπξ, αἰΐαπι ζὸ- 

Ὅτι, αθ ἴπ ΡΒ 68 οχέίεπάαίπιν ἀϊ65. Γοπροσα νέσοὸ ἴα- 

ΠΑΥῚ μοι, τὸ Ρροδ ἀϊοειαιβ, ὉΡὲ νυ] οἵας ἐπέθπιρος:οθ 

γογίοχδ ἦπ τπϑϊϊας ἀοοεδίσαμθ: ααΐρρε Βπι15 ργουϊάςηε 

Ῥ.5 
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τᾶ. ὈὉίατε. ΧΙ. {ἰδ 8. Ἐπ ͵ν. {3505 

ϑέσεών ἔστε καὶ τῶν φυδεκῶχ δυσχρασιῶν, ὥστ᾽ οὐδὲν χρὴ 
τὸ νῦν εἶναν περὶ αὐτῶν διεξέρχεσθ᾽ αν; 

Κεφ. ιγ΄. «Ζείπεταε οὖν ἔτι περὶ τῶν ξωϑινῶν τὸ σαὶ 
κατὰ τὴν ἑσπέραν τρίψεων "διελεῖν, οὐ μὰ “7 οὕτως, ὥς 
φασὶν ἀποχρίνασϑαν Κύϊντον ἐρομένῳ. τινὲ, γυμναστη,, τίνα 

δύναμιν ἔχεν τὸ ὑποσυγχρίεσϑαι, φάμενον ἄφανίζευν τὰ ἱμά- 
τα. τούτοις γὰρ, τοῖς ὀνόμασιν, οἷς ἐγὼ νῦν "ἐχρησάμην, 
ἐρέσϑων τε “λέγουσι τὸν 7υμναστὴν, ἀποκρίνασϑαί τε τὸν 
-Κὐΐντον- ὅμοιόν τι τοῦ Κοίΐντου ἔρνος τόρ ἀπόφϑεγμωα, 

-ό. τε: περὶ τῶν οὔρων, ὡς γραφέως ἐστὶ παταμανό ὄνειν 
αὐγὰ, φαὶ᾿ τὸ πϑερὺ τοῦ θερμοῦ. "καὺ “ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ 

ὕγροῦ, ὅτυ βαλωνοίων ἐστὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων. ἃ 
«γὼ μὲν: ἂν δοίην, μὴ ὅτι Κόϊντον, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν. ἀπὸ 
Θεσσαλοῦ τινὰ φϑέγξασϑαι" βωμολοχικά͵ γὰρ ἅπαντ ἐστὶ 

τὰ τοιαῦτα κομψεύματα καὶ οὐδαμῶς ἀνδρὶ προσήκοντι 
σεμνῆς οὕτω τέχνης ἐπιστήμογι. βέλτιον οὖν ὑπὲρ. μὲν τῆς 
ἕξωϑινῆς ἀνατρέψεως. ᾧδ᾽ ἐπισκοπεῖσθαι «πατώ γε τὸ προ- 
κείμενον, ἐν. τῷ τῦν ἐνεστῶτυ, λύγῳ δῶμα. - τουτὸ γὰρ ἦτο» 

᾽ 

ἀορα 1111. -αἰτεοίαθ. εἴ εἱ τἰρξάρως ΣΙ ΘΜΙΡΘ τοῖς {παν 

“απ ἄς ἀρΠ5. ΑΙ χορ. ποῖ ορογίοι. 

-ΌαΡ. ΧΙ: Ἀρίφασππι Ἰρίτασ ὁ, πξ ἄς χηαϊαϊίπα νε- 

Γροξίμιαςμιο ΣΡ Ιου Θ᾽ ἀσατησβ. ποσὶ αα Θ.Πη “Δ π161 τη 1)» 

ἀὰο Ουϊπίαπι τσ ρομαΣ ΠῸ ἀϊοαιξ, «πάπα ροσοπποΐαπει συ πι- 

γιαβαθ, ἀπαπι, Ὡποίῖο ψὴπι, Βα Ρασοῖ, χορομαι!, Κ᾽ ε,}ὲ5. (εῦ- 

πιονεπάαε: 1ἰςἀευχ ᾿οπΐτη ἀαῖθὰ5. πππο. τις; [πὶ ψουΡῖ5 

ἰππὶ ργιμπαῖοι τοσαῖτα, τὰ Οαΐπίσπη χοΓρομα: ΠῸ ζοστιηῖ. 

5116. ΟἸΣΠΗ ἀρορβίμοξιηα, εἴ φξἕι πο ἀο τυτῖ5. οἰτοπαι-- 

Του, ΠΘΠΡΘ 65: πο. δα Ριὶοΐοσοι Ῥδυηογος οἰΐαχα 

Πα, αὐοὰ ἐς. σαΠάο, Ζηράο, παπᾶο οἱ ἤσοο ἀιαι, 

-αὐἰίάτιο. Βαϊ ποαστι οα΄ οΠΠ6 ποιηῖτα.. Οπαρ. ζρίο ἴαπο πεπιῖς- 

Ἂ ΝῸῚ ὙΒΟΠΟΙΣ αΠἰαξδίαϊοταπι ἔπηραπς ἄΐοοτο, ποάππι 

-Οὐϊπΐο Ρουπαϊοχῖτα ; ἀπῖρρο [σπγχασιγ ο]απηοαϊ Ζαςειϊας 
«ἴαπξ, ματιδατιααυάγῃ Βουηττῖϑ ἴα σγάνοῦι ἀχίουι ὈγοἤΠέομ 5. 

ϑαῖα5. ἰριοσ Πὲ 1π Ῥσοροῖίο οοῦροσα αα μππο χποᾶμπι ἀο 

τιαϊιᾳπα ἑτοίομο. ἀϊπογοσο, , 15. ποσαῦθ. ἀξ ΘΧ' ΙΌΠ:ΠῸ 
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παγεάπασιν ἄμεμτιτόν ἔστε μετὰ τοὺς δπνουῤ, ἤ. τι. τῶν. 

χοπωδῶν ἐνέχεταε διαϑέσεων, ἢ καὶ τῶν ἄλλων τινὲ; περὶ 

ὧν ἐφεξῆς ἔν ταῖς ᾿“κοπώδεσιν ὀλίγον ἔμπροσθεν, ἄχρε του, 

δεῦρο. διῆχϑον. εἶ, μὲν οὖν ἄμεμπτον ὑπάρχεις, στερίεργόν. 

ἐστιν ἀνατρίβευν ἢ ἀλείφειν αὐτὸ, πλὴν εἴ ποτ᾽ ἀναγκαῖον, 

εἴη συνεγεχϑῆγαι “ρύεν πβατερῷ: τηνι ίαῦτα γὰρ, ὡς τοὺς. 

μέλλοντας ψυχρολουτρεῖν, οὕτω καὶ τούτους τῇ τρίψει πα-, 

ρασκευάσομεν. εἶ δέ τις αἴσϑησις εἴη πόπου, λέλεκται 
[114] καὶ πρόσϑεν, ὡς ἀλείφευν. τὲ 19ὴ τηνιπαῦτω χὰ 

ἀνατρίβειν μαλακῶς. οὕτω δὲ «καὶ εὖ ξηρότερόν. γ᾽ εἴη. 
πλείω τοῦ δέοντος, ἀλευπτέον μὲν ἔλαίῳ. γλυκεῖ, τέγγεο γὰρ 
τοῦτο τὸν ξηρὸν χρῶτα, τριπτέον. δ᾽ ἐλάχιστα μὲν, ἀλλὰ 
μήτε σκληρᾷ τρίψει, μήτε μαλακῆ. . προτρέψαι: γὰρ μόνον 
δεύμεϑα τὴν ἀνάδοσιν, οὔτε᾽ δ᾽ ἀλλοιῶσαι τοῦ δέρματος 
ἢ τῆς σαρκὺς. τὴν ἕξι», οὔτε διαφορῆσαί τί τῶν περιξχὸ- 
μένων ἕν αὐτοῖς. “ἐργάζεταν δὲ ἄμφω μὲν ἡ μαλακὴ, ϑά- 
τερον δὲ ἢ σπληοὰ τοίψις, εἴ .γε δὴ πυκνοῖ μὲν αὕτη, 
καὶ σκληοῦγεν τὸ δέρμα, διαφορεῖ δ᾽ ἢ μαλαχὴ καὶ ἀραζὸν 

» 

«Ἰἰᾳυϊά, ἀ6: 4πο «ιοτὶ μοῦε, ποῖ ἤεμεϊ, αὐ 1 Πα [Π15 

«ἴοοία Ῥγοιπιίαν δἰΐααο ,. ατιῦ ΑἸ11ο. φᾳαορίαπι Θουτιπι, ἀς. ατι|1-- 

Ρὲ5 Ῥαῖΐο ἀπ {Παΐϊπι. ΡΟ ἸαΓΠ τι ἀ1π15. αἰΐβοία5. μαοέθητι5 

ἀἰεραι. ἀο πὶ δ "{Π| φασι τὸ σοπαπουῃν, {προν- 

νασθαπι οἵδ Θμιῃ ρίσαγο, απξ ππσοῦθ, ἢ ἢ «ππαυἄο ἔπσθμίῖ 

ΠΊΘΟΥΣ. οοοαγγτοπ πη, ψιἀοίῃν, Ἔππι παριατο., Ὑ ΘΠ (αϊ 

Τειρίᾳ (τὲ τ 71, ἢσ 6058. φαοστιθ ΓΙ ΟοΘ ΡΥ ΘρΑΥΡΙ ηπ5. 

ΘῚ νοσο ΤαΓΠε 1115. [ΘΓ 5. ΠΠΠτ|5 ἀρρατραΐ, 74. ἀἸοίαπα, οἤ, 

Πομλῖιθ πὶ, ἕαχ εἴ πίη ρον άτιηι 6, οἕ το] ον Ποαπάτπιηῃ. 

ΘΠ1Π χαϊομθ, ἢ ΠροΙοΥ 7πῆπο ΠΕ, τισοπᾶμ5, ἀπΠρΡῚ 9160. οἵδ, 

δι Ἰὰ [ἴσοα οογροχα παιπροίαξ, Τυσαηααίαις. πὲ ὁπηπιο 

Ρατο πο, τὰ προ ἀπο ποὺ ἡπο] ἴον, ΟΠ. ουρρα 

ΓΟΟΌΤΟΤο αἸΡΟ ΠΊΟΝΙ 1 ΟΟΥΡΙ5 οροῦίθε, ποὴ οὐμε5. σαγη5- 

νὰ μαρθηϊτ πλαΐαγο, ποάτο οἰΐαπι Θογιι, παρ ἴπ Πὶς 

σονποη ἔν, ατοαπαπι οἄποογθ; «σι; 18 0}}15 πἰνπιχηατις, 
ἄπιστα, αἰΐογιιπι ὅποι, Πυθιάοπι μαος σαΐοπι ἄοπίαξ ἀτιγαΐατιο, 

1} 0}Π|}5Ὁ ΡΣ Βαϊ ονοσαῖ, δὸ σοῦριιβ Ἰαχτιαν, ΠΟ] 6616 
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Ἐᾶ, Ομετι, ΨΊ, [1181 ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (454.) 
μαὶ μαλαχὸν ὑπεογάζεταν τὸ σῶμα. πύκνωσιν μέντον τοῦ 
δέρματος ἔπανορϑώσασθαν βουλόμεγοι, τὴν μὲν ἐπὸ ταῖς 

σηληραῖς ἀνατρίψεσι, καὶ λαβαῖς, καὶ σφοδρῷ γυμνασίῳ, 

καὶ κόνει πολλῇ γεγενημένην, ἐλαίῳ δαψιλεῖ καὶ γλυκεῖ 
χρώμενοι, μαλαχῶς ἀνατρίψομεν, τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ φύξει, 
πρώτως μὲν ταῖς ξηραῖς τε ἅμα καὶ ταχείαυς ἄνατρίψεσι, 

δευτέρως δὲ ταῖς δι ἐλαίου ϑερμαίνοντες, εἴς τὸ κατὰ 

φύσιν ἐπαγάξομεν. ἀραιότητα δὲ τὴν ἐπέ τ λουτροῖς 
στλείοσν καὶ τρίψεσν μαλακαῖς ἀφροδισίων τ χρήσεσι 
γεγενημένην, ὀλίγαις μὲν ταῖς ξηραῖς ἀνατρίψεσιν, ὀλί- 
γαις δ᾽ ἐφεξῆς αὐτῶν ταῖς σὺν ἐλαίῳ τυὺ τῶν στυ- 

᾿φόντων Ἰασέμεϑα. τὰς δ᾽ ἐπὶ πλέοσι ποτοῖς ὑγρότη- 
τὰς αἵ ξηραὶ μόναν ϑεραπεύίουσνι, διά τὲ συνδόγων 
ἤ χειρίδων ἐπιτελούμεναι, καὶ αὑτῶν μόνων ἐνίοτε τῶν 
χειρῶν, ἢ χωρὶς λίπους παντὸς, ἢ σὺν ἐλαζίστῳ τινί. 
ἔστω δὲ τὸ ἔλαιον τοῦτο γλυκὺ, ἕν᾽ ἦ διαφορητικὸν, 
ἁπάσης ἀπηλλαγμένον στυφούσης ποιότητος. ᾧδε μὲν 
ἔχεν περὶ τῆς ἑωθινῆς ἀνατρίψεως. ὁ δ᾽ εἷς ἑσπέραν 

εἴποῖ, Ὑονται οατ18. ἄρῃ βίαίοπι σοττῖσοτο ἢ Πυᾶθθ, υὐΐψπο 

οἱ, 486 6Χ ἀιτ8. {τιπὶ ἔγιοιοπ6., ἔπιπ Ρου σδοίίομθ, ρστδο- 

ἴογθα ψοπθμο 1 δχοχοϊζαίίομθ οἱ πμμ]ο ρα γοσα οτία οἱ, 
τι0}}15 γοῦο οπὶ σΟρίοο οἕ ἀυ]οὶ οἱεο τποᾶάδθίασ. Οπᾶθ 

ψοΙῸ οομίγαοία 6ΧΣ ΦΊροΟΥο οδ, δαὶ ῬΥΣπητ ἔγοἴΐομ 6 ἤσοα 

δ φοἸοσῖ, ἀρῖπᾶθ απ οἷεο δαβηριέο σα] αοϊεηΐοθβ, παΐαχαθ 

ἴπας τοἤιϊαοπιαθ. μαχιίαΐθαη νετο, αππθ ἐξ ἔγθαμθπβ Ρ41-- 
ΤΘΙλ ΠῚ), Θὲ Π20116πὶ ΦΥΙΟ ΟΠ 6 πὶ, εἴ ψΈΠΘΥῚ5. αἴαπι οομίεαπαζα 

ε΄, ραῦοαϊα ζυἸοῖοπο, Ῥυϊθχτηι αἰπάθηῃ ἤοοα, ἀοῖπάθ οππὶ 

οἷεο᾽ ᾳπορίαπι εογαση, 4πὰς αἀῆυϊπραμπέ, [ἀπανοσῖβ. Ημπ- 

αϊϊαΐεπι ψετο, α86 Ὠϊπιΐας ΡοοΩΣ Γἀσοοῦε, ἤρσοα ἔγιοιῖσ 

εἴ οἴπη Πἰπέθο δατηϊηϊῆτοαία, ταὶ οὰπ πιαηῖοα, ἱπίοσατιπι 
εἴίαπη [Ὁ]15 τηδπῖθαβ, Ἰάχις γ61 οἰΐγα οπηπθ ρίπρπθ, νεῖ 
Ομπ 60 Ῥίδηθ δχΐβιαο, οουχί εἰς, 91Ὲ δπξοπι, 4πὸ μὲσ μ8]1- 
ἴσα ενοοθῖ, οἱοπῶ ἔρίπη ἀτϊσα, οὐ αας δα τίη σοι εἰ5 

ας] απ]8. ἐσροσθ, ἀΐψιιβ ἐΐω απΐϊάθ [6 μαδοὲ πιδίαξίμα 

ἴοῦο. Ὑείρεχεπα σοῦὸ 15. ὉΠῊ5 εἴ, αοβ τεὶ Ἰαΐπιίπάο 



πὩΦΟΙΌΣ 2. ἐἶχὰ 

ῬΑ, ὉΠατε, ὙΙ, [114.} -“Ἕᾳ. Βεῖ. τνὶ (α54.) 
ἧτον ποπώδεσιν ἱκανῶς ὕπάρχουσιν, ἢ ποατεξηρασμένοις, ἢ 
ἀτροφοῦσιν ἐπιτήδειος. ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς ἀτροφίας. σύμ- 
πτωμὰ τό γε νῦν ξξαιρείσϑω τοῦ λόγου, μετὰ τῶν ἄλλων 
ἁπάντων νοσωδῶν “συμπτωμάτων ἕξῆς προχειρεσϑησόμενον, 
ἐπὶ δὲ τῆς ὑποκειμένης φύσεως, ὅταν ἤτοι κύπος ἰσχυρὸς, 

ἢ ξΞηρύτης τις ἄμετρος ὑπάρχη κατὰ τὸ σῶμα, τὸ μὲν 
ἄριστον ἔλαττον γιγνέσθω, πλείων δ᾽ ὃ μεταξὺ χρόνος 
ἄχοι τοῦ δείπνου, τὰ πολλὰ δ᾽ ἐφ᾽ ἡσυχίας" ὀλίγον δέ τι 
καὶ περυπατείτωσαν, ὡς ὑποκαταβῆναν τὰ σιτία ταῖς ὁρ- 

ϑίαις κινήσεσι κατασεισϑέγτα" βέλτιον δὲ καὶ εὖ ἀποπα- 

τῆσαν δυνηθεῖεν. τούτων γὰρ ἁπάντων καλῶς γενομένων 
ἀκίνδυνον ἄνατρίβειν ἐλαίῳ γλυκεῖ, μὴ πάντη τῆς γαστρὸς 
ἐφαπτόμενον" εἶ δὲ μὴ, κίνδυνος αὐτά τε τὰ σιτία πεφϑῆ- 
γάι χεῖρον, ἀναδοϑῆναί τέ τινα χυμὸν ἐξ αὐτῶν ἡμίπεπτον, 
ἐπιϑολωθῆναί τε τὰς κεφαλὰς, ἀνατραπῆναί τε τὸν στόμα- 

χον; ἄριστον μὲν οὖν ἔστι τὸ μηδ᾽ ὅλως ἅπτεσϑαι τῆς 
γαστρός" ἢν δέ ποτε τῶν ἀμφ᾽ αὐτὴν μυῶν ἤτου κοπῳδής 
σις αἴσϑησις, ἢ πλείων φαίνοιτο ξηρότης, ἀλείφευν τὰ μέτρια 

γΆΠ18α Ῥχθπϊξ, ν8] Ποοίίαϑ τπα]6 μπαρθξ, τς] δἰγορ]ία τηα- 
οεγαῖ. ψασαμι αἴγορμῖαθ [γπιρίοσηα πὰτιο Ῥγδθίδχείτ [6- 
Ῥομαΐπιν πιὰ Θὰπὶ το]! ατῖ8 ἡπουροῆβ Γγπηρίομηαίβ, 4.46 ροῖ 
ἐγαοίαθσίατ. ἴπ Ῥχοροπέα γ τὸ παίμχα, “αππὶ γ6] ψαπᾶα 
Ἰαϊιταάο, ν8] ἐπιπηοάΐοα βοοϊίαβ σουρῃβ αἰποῖξ, Ῥταπάϊ τη. 
τηΐηπ8 οἷο: ἴππι 80 60 δᾶ δοθῆϑῃ Ἰοπρίτ5 Τα ουροπδίασ 
ἴφπηρι5: Ῥ]υσπππι ααϊοίοαϊ: ΘΧΙΡΊΤαγη ἰαγη «αϊρρίαπι 1π- 
ΔΙΩΡαΪΘΕ, ἀπὸ οἰρα8 Ῥ6Ι δγθοΐδι δρίξαΐίουιθηι σοποπ 15 
ΓαρΠάαΐ, τι ΠΠτπ|8 οἴαμι πὲ, ἢ οἵ δἰναπι οχομθσασο Ῥοῖῃε, 
ΗΠ5. οἴθηϊα ΡῬχΌΡ6. ραοχαρῖϊβδ, [βοῦσηβ οἷθο Διϊ]οὶ ΖῪΤο65, 
νοπΐγοη ἴαμα ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΟ ΘΟΠΏρΡο8, (αττη Δ ΠοάαΣ 
Ῥογϊοιΐαπι ἤί, π6 δὲ οἵραπι ἀθίθυτιβ σοποοαιαξ, εξ [πδοὰ5 
φιλρίαπη ΘΧ 80 [ςπηϊουιάτιβ 1π ΘΟΥρι8 ἀἸροχαίττ', οἱ οαρτξ 
{α]οίτν, δὲ Ποιηδοῖμτι5 Γαργουίαξασ. Ορξπναμα Ἰρίξας ζα- 
εσῖξ πη ο να πέγοπι ΠῸΠ δἰησοσο, Οποά ΠΗ πῃ χαυίρι] 9 
Οἱ ψ]οὶπῖ8. τ 6} ἰαἰΠέπ 1 πη18 [θα[8. δ] ατιβ, να} Ποοϊξαβ 8Ρ- 
ῬΆΤΘΟΣ 118]0 5, πρὶ ἀρροραπέ τη θα σουο δὲ δ]ηπᾶο, 



432 ΖΆΖΔΗΝΟΦ ΦΙΙΣΙΝΩΝ ΟΖΌΣ Γ. 

ἘΔ. ΟΒεύε, ΜῈ. [114.} ; ἘΔ. Ῥιαῖ. Τ΄. (554) 
πράως ἐφαπευμένην. εἰ δὲ καὶ τὰς αἰτίας τις ἀκοῦσαρ᾽ παν 
Θεῖ τῶ» εἰρημένων, τὸν ἕξῆξ ἀναμένου λύγον, ἔν ᾧ περὲ 
τοῖῦ νοσωδῶν συμπτωμάτων διεργόμεϑα" γυνὶ μὲν γὰρ ἤδη 
μρὸ δρχκῷ μέγεθος αὕταρκες ἔμευν τὸν ἔνεστῶτα. 

Αο ἃ οοὐυΐας αυἰῇρίαπι φογασα, αυδα αἰχέπιιδ, τοδαϊ ΠΡ 
σαρζῖ, φγοχέιηο ρταπε Ἰόραξ, ἴῃ ἀπὸ 6. ᾿πουροῆς 

(γταρίοπιδίῖβ. δβοπιτθ, πϑῦ ΠππῸ ἀπο νἱθονῦ τας ποθ ηΐα 
Ὁσθ. ΦΧΓΘΒΟΡΤΟ, : 



ΤΑΛΗ͂ΝΟΥ ὙΓΙΕΙΊΝΩΝ ΛΟΤῸΣ Δ. 

ἘΔ. ΟΒασι. ὙΙ. [115.1 Ξ ὄ “ Ἑᾷ, ΒΑΓ, τν, (955.} 

ἍἌεφ. οα΄. Οὐ εἷς οὗ πλεῖστου τῶν ψεωτόρων ξατρῶν, 
ἂν τοῖς ,σοφιστυκοῖς ζητήμασι, “ατατρήψαντες τὸν χρότον, 
ἤτον διὰ βραχέων ἐπιτρέχουσε τὸν περὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων. 
λόγον, ἢ καὶ παντάπασι παραλοίπουσιν, οὕτω καὶ ἡμεῖς 
ποιήσομεν, ἀλλ᾽, ὕπερ ἀπ᾽ ἀργῆς ἐνεστησάμεϑα, τὸ χρήσι- 
μὸν αὐτὸ διερχόμενοι, τὰ λογικωτέραν ἔ ἔχοντα τὴν ὀπίσεοψιν 

εἰς ἕτερον ἀναβαλούμεθα καιρόν. αὐτίτα γέ τοὺ περὲ τῶν 

πρδον συμπτωμάτων, ὑπὲρ ὧν ἐν τῷδε τῷ λόγῳ πρόκϑο- 
ταῦ διελϑεῖν, οὐ μιμρὰ ζήτησίς ἔστι, πότερον ἐκ τῆς ὑγιευνῆς 

νπΠ 76 ἀστοὶ τρῤην 

ΘΆΤΕΝΙ θΈ ΒΑΝΊΤΑΤΕ ἘΥΕΝΌ 4. 

ΤΒΕᾺ ΟΥ̓ΔΛΕΑΈΨΝΒ. 

Οαρ..1: Οὐοά Ρ]ουψαθ Σϑορ πεν αν χΠΘΦΙΘΟΥ ΠΣ 

Τλοϊπιηξ, χαΐ,. ἄστη. ἔοπηρτια ΓΟρ ἰΠαταμτι σαν Π]αξτουέθτι5. ἐο- 

χαπξ,, ᾳιοᾶ. χπησπχίπιο πορεαγστιτῃ οἵδ,: ἀπὲ Ἰονῖξος ἑαπέσ 

ἀἰΕ ΠΌΡΕ. ἀπξ ῥχου 5. Ομ ξανε, ὦ τρές ποῖ ξαοίαγη, ἔοά 

(φαοα" 4. Σϊεῖο τη ιτ0}) οἱ, αποᾶ ποορῆανίμπ ἀπχὶ, ἱπῇ-- 

Ποπ5, πᾶὸ Ἰοδέσαπι τηαρὶβ ἱραοι]αποπεια, μαβοιξ, 15. ἀπά 
τορτι5. αἰ ογατα. δέαξζηι οὐτπ ἄς Ἰπουροῆβ ἔγπιρέοχηαξιϑ, 

ἄς ααῖδτι5. ποὺ Πργο, ἀϊποτοῦς ἤδίαϊ, ποτ. ᾿ονὶβ ααιδοῆϊο 

οΥὐϊασ, φᾶμθ. δὰ ναϊεϊπαϊπ5 ἱποηᾶαθ αγίεα ἰρϑοΐθηξ, 



Ἐς: ΓΑΆΠΝΟΥ ὙΠΙΒΙΝΩΝ 

Ἐὰ, Οματε. Ψ1. [115.} Εᾷά. 1᾽αἴ, ΤΥ. (55) 

ὑπάρχειν πραγματείας, “ἢ ἐπ τῆς ϑεραπευτιξῆς, ἢ τούτων 

μὲν οὐδετέρας, ἄλλης δέ τιγος ἀμφοῖν τρίτης; ἥν οὖν καὶ 
μέσην ὑγείας τε καὶ νόσου τίϑενταί τυνες οὐδετέραν ὀνομά-- 
ζοντες, ἐγὼ δ᾽ ἐπιστάμενος μὲν, ὡς, εἴτ᾽ ἔν τοῖς ὑγιευγοῖς 

τις, εἴτ᾽ ἐν τοῖς ϑεραπευτικοῖς αὐτῶν μνημονεύσειεν, ὅμοίως 
ὑπὸ τῶν σοφιστῶν ἐπηρεασϑήσεταν, γιγνώσκων δ᾽ οὐδὲν 
ἧττον, ὧς, εἶ καὶ τρίτης τις αὐτοῖς ἀναϑείη γενέσϑαν 
πραγματείας, ὑπὲρ τῶν οὐδετέρων διαϑέσεων ἐπιγράψας, 
ἔτι καὶ μᾶλλον ἐπιγελάσοντανι, καὶ τωϑάσουσι, καὶ ἐρή- 
σονταν, περὶ τῶν ἀῤῥενικὼν καὶ ϑηλυκῶν ἐν ποίᾳ πραγ- 
ματείᾳ διδάσκομεν, εἱλόμην ἐν τῷ νῦν ἐνεστῶτι λόγῳ διελ- 
δεῖν ὑπὲρ αὐτῶν. εὖ γὰρ ἀδύνατον μέν ἔστιν ἐκφυγεῖν τῶν 
σοφιστῶν τὴν γλωσσιωλγίαν, ἔλαττον δ᾽ ἐπηρεάσουσιν οὕτω 
σιβραξάντων, ἄμεινον ἴσως ἐστὶν οὕτω ποιεῖν. ἔτι δὲ μᾶλλον 
ἄν τις ἐξ αὐτῆς τῆς ϑεωρίας ἐπιγνοίη τὴν κουνωνίαν τῆς 
διδασκαλίας, εἶ προσέχον τὸν νοῦν ἀκριβῶς τοῖς λεχϑησο- 

μένοις, ὧν ἀρκτέον ἐνθένδε, τῆς ὑγιεινῆς ἐπιστήμης οὐ 
φαυλότατόν ἔστι. μόριον ἡἣ περὸ τὰ γυμνάσια τέχνη" 

8 α 6412, 4π86 πηραοηα: γαΐζουθη) ῬΥΔΟΙΟΥΡΙξ, δὺὶ Παυτιν 

τιθαΐγαπι, [φα ἐογεαπι αυδάαην, φυδτη ΠΟΏΜΠΏ]ΠΠ1 χηθ: δ) 

Γαι α 8. 6Ε ππουθὶ Παΐππαπξ, ποαΐγαπιααθ ἀρΡ6]]1δπξ. Ἐρο 
Βαμα ἥσμπαγιβ, ἢν αὐ πη [ἀμ] {18 ἰμθηαθ, ἔνα εἰΐαμι 

ζπ ταρᾶοημα] ἀτία θοῦιηι ΣΩΘΙΜΙ ΠΟΙ, [ΌΥ6, αΐ 8646 ἃ ο8-- 

ὙΠΠ]Α οΥΡ5 ΓαρΙ]Π]οἴειτ, 1Ππ4. αποαᾳαθ ἐπέ] ρθηβ, εἰΐαηι-- 

ἢ αυἱβ ἰογίίαπι ἰσδοίϊαϊοποιχ 18 δάαιάους, ὯἊ6 πιραϊτί8 

φῶτῃ αἰβοίίομῖθτβ Σουρ 6 π5, γα] παρ ΤΥ ασοβ σομπΐα-- 

τηϑ Ποία ζυΐατοβ, ρσαθΐίοσθα αιδοπίαχοβ, 46 χηουθὶβ δὰξ 

Γγιμιρίουμπα 8 δῷ πιᾶτο5 δὰξ ἔοθηιπαθ Ῥϑυ πο πΡὰ8. Ζι 
“ποπαηι ΟρΡΟΙΘ ῬΙδοοὶρίαμ, ζι ΒοΟ ψο]τιπιῖπα ἄθ Ἠΐϊβ ἀσθῖθ 
ῬΟΙΓΠπχαση οἷορί. 81: οπὶπὶ ἤΟΥΣ ποααϊξ, πὲ ΓΟρμὴἤαντιπι 

στσραϑ ἀονϊΐοια, δίατις μᾶο σαΐοθ τη]πῸ8. Θεέ ἀπιροχίπηϊῖ, 

τιξῖχιθ ἢ ἕδοῖθη8 χη6]1τ|8 σοι ΓΆ] 1 Π 86 νἱάθροσ. Ἀπὸ δοοο- 

αἴὸ, ιιοὰ οχ ρεοιϊαίίομθ ἐρία πιαρὶθ 1 6 }Πρεΐον ἐρία 4ο- 

οἴσειαθ οομιαμΐο, ΒΕ. (18 114, ᾳυᾶθ ἀϊοοπέιτ, εἰξοητίας 

ἴορᾷξ Επὰ Βῖπο ἀρρτράϊασ. ἀσἕβ, ατ8θ6 να]οθξπΐηθπι ἐπδΞ 

ἴπσ, πὸῃ ϑν]8 Ῥογίϊο εἱξ ςαὰ, ᾳιᾶς ἀθ δχογχοϊέαίίουιθ Ῥσαθὺ 



ΖΟΓΌΣ 42. 255 

Τά. ΟἸνετε. ΨΊ. [115, 116.] ΞΔ, Βαεῖ ΤΥ. (655.. 

ταύτης. δ᾽ αὐτῆς οὐ σμιπρὰ μοῖραι τὸ φυλάξασθαι κόπουρ. 

ἐδείχϑη δ᾽ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν; ὡς ὁμοία [516] τίς ἐστιν 

ἤ τὸ προφυλακὴ τῶν ἐσομένων πὁπὼν χαὺ μ ἐπανόρϑωσις 

τῶν ἤδη γεγονότων. οὔκουν. ἑτέρωϑι μὲν ἐχρῆν ἀκδιδάσκειν, 

ὅπως χρὴ φυλάττεσθαι κόπους, ἑτέρωθι δ᾽, ὅπως εἷς τὸ 

κατὰ φύσυν ἐπανάγευν προσήκει τοὺς ἤδη γεγονότας. - διὰ 
- -ϑΆξα - ͵ πο ανν ΕΝ ς 

ταῦτα μὲν οὖν ἐν τῷ πρὸ τούτου γράμματι; τρίτῳ τῆς ὕλης 
γ τι Ν ͵ ε ΄ 

πυαγματείας ὄντι, περὶ τῶν ἐπὶ γυμνασίων κόπων ὅ 2ύγος 
“ ΄ 3. - - ΄ 3 »“͵ Ὥν 

ἡμῖν ἐγένετο μετὰ καὶ τοῦ τῶν ὁμοίων αὐτοῖς ἐπιμνησϑῆ- 

γαὺ διαϑέσεων, ὧν ἔγνιαί τύνες ἐπὶ γυμνασίοις ἐγίγνοντο μά- 
λιστα. νυνὶ δὲ πρῶτον μὲν ὑπὲρ αὐτῶν ἐροῦμεν, ἐπειδὰν. 
ἄνευ γυμνασίων γίγγωνταν" δεύτερον δὲ καὶ περὶ τῶν ὅμοει- 
δῶν αὐτοῖο. 

Κεφ. β΄. Ὁ μὲν οὖν ἐπὶ γυμνασίοις ἀμέτροις γιγνόμε- 
γος κόπος ὑγιεινόν τι σύμπτωμά ἐστιν, ὃ δὲ τούτων. χωρὶς 
γοσῶδες. ὥστε καὶ Ἱπποχράτεν δοκεῖν κάλλιστα. εἰρῆσθαι" 
κόποι αὐτόματον φράζουσι νόσους. ἥ μὲν οὖν ἑλκώδης αἴσϑησις 

εἶρῖε; Βθ7 8. σαν ῃ8. ποῖ Ἔσίστια ῬαΥ8 οἵἕ, 4π86. 1αὕΠεπι ἀἦτι 68 

Ῥτγαρσανθί. Ῥόστο χηοηΠγαἴλιπλ 1 ΓρΡΘΣΙΟΥ 18. οἱ, Πγμά]θτα 

ΣΙ ΟΠ6 ΠῚ 6118 1 ἀγ}}158 ἸαΓΠΙἀ118. οανοπάδθ, οἕ οαβ, απ86 

ἦλπλ οσοιραντξ, Γπηυπονθηᾶσο. ΕὟΡΟ ΟῚ 4101, «ᾳιπθηιαᾶ- 

τηοάμππι μᾶπο {πίισαμ σ165, ΠΡ], «φποτηδαχηοάππ ἴαη 1Δ--. 

οἴαπι Θμπιθημθ8, ἰτγδοίαπιη 6, Αἴας πᾶς «αϊάοχα ἀθ 

ξαιία π᾿ Ῥχοχίπιο ἰργο, αι ἰοΐτιβ οροσῖβ ἰαυπ5 ἢ; ἀ6. 

Ἰαϊπεπάϊηθ, ἀπᾶθ Θσεγοιίϊου Γπροσνθηῖξ, αἰρεΐξαίατα ογαῖ, 

Πηλ] ΒαΡΙΐα τποπέομθ ἀρ πη ΠΡτι5 αΠθο Ρ5, «πουιι 211-- 

41 οχοχοϊϊαϊομθθ τησχίπιθ θαπθραπισ. ΝΏΠΟ' Ῥυπππι 

αὐἰάοιη ἄδ᾽ 15, Ῥχυοιΐ οἱἕτα βχϑγοϊξαίζοσιθπι ἱποίάτισιξ, ἀσθτ᾿ 

τῖ55 Γδοαλο ἴοοο ἀθ 1115, 4παρ Ππαηἐπἀΐποπ ἀπδηάατα 
σππὶ [15 μαΡεηΐ. 

Οαρ. 11. Αο αὕδς ἐπιπηοῦϊοαβ απ ἄθη Θχουοὶ ἐδ 1169 

Ἰαίπίμο δχοῖριξ, ἰαποχάμῃ ἔγιηρίομηα οἱξ, "πα γοτο ἤπο 

μῖ5. σομδ τε, Ἰπουβοίαμ. 1ίαφαξ, εἰ 40 Ηϊρροοσαῖε ἀϊοξτσ 

γοοππις νἱάρίαξΣ: Ζαἠηεραἑπεδ ἴροπῖε παίαε πιογῶος 
πιιοίαπέ. Αἴαας πϊσογο [Ὧ58. αὐΐάοπι [θη ας ἔγπιρίοιθα 168- 
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Βὰ. Ολητε, ΨΊ, [118 ετς, Ἑᾷ, ΒΑΓ; ΤΥ. (055. 
σύμπτωμά ἔστε κοπῶϑδες, ἥ δ᾽ αἰτία, δὲ ἣν αὑτὴ γίγγεται, 
διάϑεσίς. ἐστι. ποπώδης. ἡ δὲ καὶ ταύτης αὐτῆς αἰτία δυτ- 
τὴν ἔχει τὴν διαφοράν" ἤτον κατ αὐτὸ τοῦ ζώου τὸ σῶμα. 

περιεχομένη, καὶ ὀνομάζεται τηνικαῦτα. προηγούμενον» αὔ- 
τιον, ῆ μηδ᾽ ὕλως ἐνυπάρχουσα : καὶ καλεῖτον προλαταρχτε- 
πὸν αἴτεον. ὥς εἶναι μὲν. “τρία τὰ σύμπαντα γένη; περὶ. ὧν : 
ἡμῖν ἐνέστηκο λόγος, τὸ τὰ σύμπτωμα τὸ “ποπῶϑδες; καὶ τὴν 
διάϑεσιν τὴν Ξοπώδη, καὶ τὴν αἰτίαν αὐτῆς, ἑκάστου δ᾽ ἡ 
αὐτῶν εἰδικάώς τινας ὑπάρχειν διαφοράς; ἂν μὲν ταῖς αἰτίαις, 

ὡς εἴρηται γῦν δῆ, τὴν προηγουμένην "αὶ τὴν προκατόρ- 
χουσαν, ἐν δὲ ταῖς διαϑέσεσιν, ὡς ὃν τῷ, πρὸ τούτου λόγῳ 
ἀέδειμται, τὴν ἑλιώδη, σαὶ τὴν τονώδη, καὶ τὴν φλεγμο- 
γώδη, καὶ μέγτου κἄν τοῖς συμπτώμασν τρεῖς τὰς αὐτάς. 
ὀνομάξεοιν οὖν ἔξεστιν, εἶ βούλοιτό, τις, ἑτέρως: οὔτε δὲ 

τιλείω τῶν εἰρημένων. λέγειν τ καὶ ποιεῦν ἔξεστιν, ἀληϑεύειν 

78 βουλομένοις, οὔτ πλείους διαφορός. τῶν λελεγμένων. 
ὁ μὲν οὖν ἑλιιώδης "όπος (ἀρκτέον γὰρ ἀπὰ τοῦδε) φινου- 

μένοις αἴσϑησιν ἀνιαρὰν ὡς ἑλκουμένου φέρεν τοῦ σώματος, 

πειᾶϊλ 8. οἶδ, σαπία νογο, ὑμπᾶθρ οα σιαίοίϊπγ, αἴοοῖμβ 168- 

διυάιιῖθ οἷ, Ῥοστὸ ΒειἾτιϑ ταν πη ἱρῇτι9. οαπία, ΒΙΓαΥ Αια 

Γοϊπαίτων : απ Θαδπ ἐπέχα ἐρία πε δλιΐρηα 115 σομεπϑίαν σοτ-- 

ῬῈ8.,, νοσδηΐαῃο εαὐἰοοεδομΐοι, απ ΟΊ ΠΟῸ ΠΟῚ 1πςεΈ, νο- 

οαπίαιία ον ἀοηΐομι, Ἰΐααιιθ {ἴα 11 ἀπ νοσίαταη σοπογα {ππΐ, 

ἀο «αρι9 μαροηᾶτιε ἔοσιηο οἵδ, ἐρῆι8. 16 ΠῚ 115 [γπιρίο-- 

πιὰ, αἴροίιιβ, ἀπᾶθ πος οσϊίαν, εἰ αἰΐδοίαθ. ἱρῆτιδ: οατιία, 

Ουζυΐαας. νογο Βοταπὶ ἴρθοζοβ. αιιαοάσμ) αἰ οχθμΐεβ ἔαμξ, 

Οσεαίατη (πὲ τοοᾶο. ἀιχίτηι5) οχίοσμα οὐ οπίθοράρμηξ, 

ΔΙοοῖα. (δ ἔπ ρχαοροεάοπίο Πρχὸ ἀοοαίμι5) 15, φαΐ Ὁ]οοΥῚ5, 

οἵ «υϊ ἰομποι δ, δὲ 41 ῬΒΙοσιποιθβ [δηΐαπι, ἐηνομ τ. 

ϑυτωρίουμα 8 νοσο Βα0 ἱρίδο [ὉΠΙσοὲ γος. αἰογεμπέϊδο;. αἱ] - 
ἴον ἰαπηοιι, ΕΒ οἷ μ]αοποσζέ,. ποχηΐιατα Πσοῖ; πρ τσοῖ 

αὐΐοτὶ, ἢ νεσὰ ἑαϊΐοπι ἄϊσοσθ υθξ, Ἴδα αἰς 5 ῬΙαγα ἔπ 

αἰττιόγο, ἔπη ἔβοογο, ποατιθ οέξατ ῬΠΙΓΕ5, «πα ἀ]οίαο 

απ; αἰεύοπίίαθ.  τπ89 ΤΡΊΤΟΣ Ὁ] ον 5. [οπίππν ἕαοῖξ ἐ45-- 

ἀϊαάο, (ἀποιρεθαιιμι οαΐτῃ ἀρ Πὰς ςΠ,) τποῖῖβ φαϊάθη δτα- 

νοῦ οχοῖίαξ [οηιπι, οοῖι ΘΟΥΡτ5 αἱοογεῖτι, :ὶᾳΔατ|6 ναὶ 



ΟΈΟΣ 4. " ἘΠ ὩΝῈ 
τᾶ. Οματέ, 1. [1:61 εὐ νςς {τ ᾿Ξ, Βέῖν, 856) 
ἤτοι χατὰ τὸ δέρμω μόν γον, ὕταν ἢ μετριώτερον, ἢ κατὰ 
τὰς ὑποκειμένας αὐτῷ σάρκας, ὅτάν γένηται σφοδρότερον, 
ἢ κατὰ τὸ συναμφότερον, ἐπειδὰν ἰσχυρότερον ἦ. καὶ τοῦτο 
μέν ἐστι τὸ ποπῶδες σύμπτωμα, διάθεσις δὲ ποπώδης, ἐφ᾽ 
ἢ γίνεταν. τὸ σύμπτωμα; δριμύτης ὑγρῶν ἔστι λεπτῶν καὶ 

ϑερμῶν, ὡς διαβυβρώσκειν τῷ καὶ κεγτῷν “ἰδὲ γύττειν τὰ 
σώματα. γίνεταν δὲ αὕτη στοτὲ μὲν ἐπὶ ταῖς ἀμέτροις. “ὅτε: 
γήσεσιν, ὡς ἔν τῷ πρὸ τούτου δέδεικται λόγῳ, ποτὲ δ᾽ ἐπὶ 
“ακοχυμίᾳ τινὶ “λεληθότως ὑποτραφείσῃ ῆ, χαὶ τοὺς τοιούτους 

χύποὺς αὐτομάτους “Ῥιποκράτη. [ὀνομάξει. ᾿ τὸ δ᾽ ἕτερον 

γένος τοῦ κόπου τὸ τογῶδες, ὅταν αὐτόματον συγεστῆται, 

ταῖς καλουμέναις. πληϑώραις ἕπεται. διατείνεταν γὰρ 7 

ταύταις τὰ στερεὰ τοῦ ζώου μόρια, καὶ “μάλιστα ἐν οἷς οὗ 

χυμοὺ περιέχονται. τὸ. δὲ τρίτον “τοῦ κύπου γένος τὸ 
φλεγμονῶδες ἐπὶ πληϑώρᾳ τε ὕὅμα καὶ τῇ προειρημένῃ, γι: 
ψεταῦ "ἀκοχυμίᾳ. οὐ γὰρ δὴ πᾶν εἶδος πακοχυμίας, ᾿, ἄλλ 
ἐκεῖνο μόνον, ἐν ᾧ δριμύτης ἐστὸ δακνώδης, ἐργάζεται τὸν 
ἑλκώδη, κόπον" δθὺ: οὖν οὐδ᾽ αὐτὸ, πατὰ τὰς φλέβας 

οἶσοα οπἐἶπν ἰαηΐαπ, πδαπιθ αααπη οἱξ πιοἄουδῆοῦ, νοὶ 
οἶσοα [ιρ]θοίαπι 1111 ον, ἅππαῖι οἵ νδιομεόρ, γψεὶ 
οἶχοα αἰναίματιθ, πἡπππὶ δ μῦο οἷξ Δ νοοῖ οΧ. Ατἴαπθ' διοῦ 
αὐτάοπι οἵδ 1αΠι υ αἴη18. Γγπιρίοχηα; αἰΐδοῖῖο νόχο, ἐπ᾿ αὔα 1ᾶ 
τα ΓΟΙ αι}, ΔΟΥ τα πὰ οἱἘ ἐΘητιῖ8. οἱ ΟΟ]1α1 Πητηοχβ, 4: Θοχ- 
Ῥ5 ἈΡΡΕ ΤΗΣ {ὐπια]αΐ ὧδὸ Ῥαπρῖς. Οὐλαν μδδο δϊαυαηάο 
ΟΣ ἀπιπιοάξοο. ποία, Ὡξ 1 φχοχίπο ΠΡτῸ οἴδοπθτπιηθδ, 
αἸϊαπαπᾶο ὃχ υἱϊϊοίο ἴποσο, «τλ ἐγωρυπάθμξιθαθ ποΡῚ8 ἐπ΄ 
φΟγΡΟσΘ ἐποογονξ. Ὃἕα165. νϑῖο 1αΠιιααϊ 68. ἐρομπέαπιϑαβ 
ΤΠρροοχαΐοβ ἀρρρ]]αῖ. ΑἸζοσππὶ σοσο ἰαϊηεμαϊη9 ΓΔ) 
(τοωρς ἔπ πο ἰομῇο ἔομείεαχ), αοῖίο8. ἔπα Γρογιῖθ ἐποίατε, 
Ῥ᾽ϑίμοχὶβ ἱπροσνο; αἰήρρὲ ἐθμαπτίαν ἐπ ΗΒ [6]1Ἃ48 
ΔΗ Πη4 115 Ρανί68, ρ αροῖριιθ ἤὰ ααΐθηβ ποεῖ δοηπποηΐων. 
Τογυλ ἸαΠπέπά πιῖδ᾽ ρολτα8, ψαοα, ΘΗ] ριηουιο8. (θη ἴστε αἰϊεχὲ, 
6Χ αΡοΡιιβ οσὐϊΐασ, ἔπι π]]1α Βουὶ ἰποοὶ ΔΡαμἀδη 18, 
ἴππι Ργαράϊοῖο νἱποῖο ασοο.. Νοπ δηδη αιᾶονίβ χπο]ϊ 
ἴᾳςοοΣ ἤρροῖϊοβ,, [οὰ ἑαπίωμ ἴῃ ατὰ τοάοπβ δου πποηΐὰ οοπξ- 
πρξέασ, πϊορχοίατα ΙαΠΠειἀϊῃ θη ορεαῖ; [οῶ τρο δ)δαπηοάὶ 



2.223  ΑΔΗΝΟΥ ὙΓΙΒΙΝΩΝ 
ἘΔ: Οδατε, ΨΙ. [116,.117.} ἘΔ. Βεῖ. ΤΥ. (55. 

ἀγαμεμιγμένον τῷ αἵματι, λανθϑάγεν γὰρ αὐτῆς ἡ δύναμις 
τηρμικαῦτα, διαῤῥεούσης τε ἅμα καὶ νικωμένης ὑπὸ τῆς τοῦ 
αἵματος χρηστότητος, ἀλλ᾽ ὕταν εἴς τε τὰς σάρκας καὶ τὸ 
δέρμα με ι17]ταληφθϑεῖσα μόνη στηριχϑῇῆ, τὴν ἑλκώδη 
διάϑεσίν τε καὶ αἴσϑησιν ἐπιφέρει. ὅσοι δὲ πλήϑους ἔκ-- 
7ονον ὑπάρχειν οἴονταν τὸν κόπον τοῦτον, σφάλλονταϊ, οὔτ 
γὰρ τοῦ τοιούτου πλήϑους, ὁ δὴ καὶ πληϑώραν. ὀνομά- 
ζουσι, (τὸν τονώδη γὰρ κόπον ἐκεῖνο ἐργάζεται;) οὔτε τοῦ 

τὴν δύναμιν βαρύνοντος, οὗ γὰρ δῆξις οὐδὲ ἕλκωσις, ἀλλ 
ἤτον βάρος τε καὶ δυσκιγησία τοῦ τοιούτου πλήϑους ἐστὶ 
συμπτώματα, τὴν ψυχικὴν βαρύνοντος δύναμιν, ὅταν ὡς 
πρὸς ταύτην ὕπάρχη πλέον, ἤ πακοσφυξίαν τυγὲς, ὅταν 
πρὸς τὴν ζωτυκήν. εἴρηται δ᾽ ὑπὲρ αὐτῶν αὐτάρκως ἐν τῷ 
περὶ σφυγμῶν, ὥσπερ γε κἀν τῷ περὶ πλήϑους βιβλίῳ 
τὰ γνωρίσματα τῆς φυσικῆς δυνάμεως εἴρηταν βαρυνομένης 
ἅμα τοῖς τῶν ἄλλων ἀμφοτέρων. οὔκουν τὸ πλῆϑος αὔτιόν 
ἐστι τοῦ τὴν ἑλεώδη φέροντος αἴσϑησιν κόπου, ἀλλ᾽ ἡ τῶν 
ἐν τῷ δέρματι καὶ τῇ σαρκὶ περιεχομένων ὑγρῶν δριμύτης. 

αὐϊάοχῃ ἴποσι5, ἄσηι 1 ν 618 οἵπὶ [απραΐνθ πη οϑέαγν, 165 
ἰφὲ θμπΐπιὶ ἴὰπὶ 6718 ψ15,, ἰροΐθ ἔγδη Π]Ποη8. δὲ ἃ [ἀπριΐ-- 

πἷβ Ῥομϊίαίς {πρευα, ψϑχπὶ ααὰπὶ αἱ 118. ἐπαπβϑὶαΐαβ ἴπ 

σαγηῖρτια δὲ αα οσαπΐοαχ [Ὁ}5 Πδοχγθέ, τ]σοσοίμηι. αἰδοίτιπς 

οἕ [οπΓαπὶ απο πέσ. Οἱ νοτοὸ ρῥ]ομπιίπ 118. [ΟΡ] ΘτΣ 

μαπο ἸαΠιξμἀΐπθ πὶ 6 Ραΐαμξ, ΖΑ] απίοῦ ; πᾶπὶ ἤθαπο 6718 

οορίαθ, παι Ρ]θ μοσαη) ἀϊοίπηπ8, (μαθο οπῖπι ἔθη ἤγατα 

ἸαΠπταάίποηι δίραϊξ,) πεαπὰθ 6}5, 4πᾶ6 νἦγεβ σσαγαΐ; ποὴ 

ομΐπὶ οσοῖο, ααξ α]οοχῖθ [θη[α5, [εὦ ν6] σταντα8. οὲ δά 

πιοΐῃι5. Γαρυϊεϊο8. ἐα}15. Γαπὲ Ῥ]Θαἰτα α1115 Γγχηρίομηαία, πεϊ- 

απ ἄπ δὰ ἀπΐῃια]65 οοΠ]αΐα νἰγε8 6δᾶ8 {Ὀρϑσαμβ ρχϑπιῖξ, 

γῸΙ ΡΠ 5 φααςράαμα να, ἢ ᾳααπᾶο νυἹέα]οπὶ χσοῖ: 46 

φαῖθι8. ἀϊοίαπι ἀραπᾶς οἱ τὶ 115, αἀπ8ο ἄς ρῃ]Πὶ [οχὶρῆ- 

τλτ8,) ἀθάπο πὶ 1 Προ, θα ἀθ ρ]θηϊξα ἀἴπι6. 1η ΟΣῚ ρ Πηλι5, 

οἴΐαιη ποίαβ παΐαγα πὶ ζαοα]ξαΐαι, «αθππλ ρχθιγπηΐασ, οἔ 
το! αυσταπι δια θατιι ἐσαδιάπηα8. ΙΝοη αἰδ ρίξαν ρῥ]θητίπαο 

6}.5 ἸαΠπξἀπΐβ, ἀπαθ Ὡ]οΘΣ 8. ΓΘ ππὶ ᾿γας [ς ἔεσέ, σδαία, 

ἧτο παυμλ γα μ), 4 ἐπ σαΐς οἵ σῶχπθ σομ ποθ πἔτχ, δου ὶ ἸΟὨΪ2. 



ΔΟΙΌΣ 4. 39 

ἘΔ. ΟΒματε. ΨΙ. [117.} ἘΔ, Βεῖ. 1. (055,56. 

αὕτη γὰρ, ἐπειδὰν μὲν ἡσυχάξουσα περιπέηται, διαλανθάνεν 
τῇ» αἴσϑησιν, εἷς πἴνησιγ δ᾽ ἀφικομέρη παραχρῆμα γνωτ 
ρίζεται. κίνησις δ᾽ αὐτῇ πρώτη. μὲν καὶ μάλιστ᾽ ἐγγίνε- 
ται κατά τύνας οἰκείους λόγους, οὕς ἑξῆς ἐροῦμεν, ἑτέρα 

δὲ κατά: συμβεβηκὸς, ἐπειδὰν ᾿ἡμεῖς αὐτοὶ προελόμενοι 
“γῆσαί τὸ μέρος ἢ καὶ σύμπαν τὸ σῶμα σὺν. ἐχείνῳ παὲ 
τὰς περιδχομέναθ ἔν. αὐτῷ κινήσωμεν ὑγρότητας. ἀλλ᾽ ἡ 

μὲν τοιαύτη κίγησις ἐλαχίστη ἐστὶ, καὶ τὴν κοπώδη δῶν 
αἴσϑησιν ἐπιφέρει, ἡ δὲ σφοδροτέρα δίγους ἐστὶν αἰτία, 
ἥ μέση δ᾽ ἀμφοῖν ἐφρρίνηρ, ὅτε δ᾽ οὐδὲν κωλύει, κἀν ϑὲρ- 
μὸν ὑπάρχῃ τὸ αἴτιον; Κῖγός τὸ καὶ φρίκην πα’ τὸ ποιεῖν, 
ἐν (256) ταῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίαις ἀποδέδειεται. τῦν 

δ᾽ ἄρκεῖ μόγον αὐτὰ τὰ κεφάλαια τῶν ἔν, ἐκείνῳ τῷ λόγῳ 
δεδειγμένων ὑπόϑεσιν ποιήσασϑαν τοῖς παροῦσιν, ὅταν 
ἐν τοῖς αἰσϑητικοῖς σώμασιν ὑποτραφῆ. περιττώματα δά- 
κγοντα, κατὰ διττὸν. τρόπον εἰς κίνησιν ἀφικνεῖται" παϑ 
ἕνα μὲν ὑπ αὐτῶν τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων ὠϑούμενα, 
δύναμιν ἐχόντων ἀποχριτικὴν τῶγ ἀλλοτρίων, “«αϑ᾽ ἕτερον 

Ηδςοο εηΐπι, δ αυϊεῖα [Θπίαπι Ἰαΐοξ, ἤο αρίϊαΐα τγοί!- 

πὰ8 ἰβηταγ. Μοΐμβ ]]ο δουπηομπίαθ ὈΥΪὰ8Β 8 χηα- 

πχίηιθ. ῬΥΟρα 8 ααραίάαια ταϊομῖθη8 δοοεᾶϊξ, ατιαβ πος 

ἀϊορμια5. ΑΙῸΣ 6Χχ δοοί θη, [Πο6 Ὁ ἀπαπι; πΟΡ18 ρατίομι 

δἰϊαιιαπὶ δὰ οἰΐαπι ἰοΐμπι σΘΟΣΡαΒ τῆονοσθ νο]θηραδ, 

ουμλ ποὺ μπΊΟΧΟβ., (ἱ 1π ἀρίο οοπίϊποπέων, ἤπια] στηονο- 

3. ει μῖο τηϊμϊπιθ8. οἱξ, οἱ 1αῇηειιᾶϊη15 ἀπηΐαχαξ 

Γοατ ἐπΐοσε, Ὑϑμθιηθηίου ΤἸΡΌΤΘΙ δχοξίαξ, πιρᾶϊις ἐπ 
τον πσααηπθ μοσσοόσοη. Θαοα δαξότα Ὡ1}}1] ομίξοξ, εἰΐαπν- 

Π οαὐπἄα οαπία έ, πποπιλίητι8 ΤΊΡΟΥΘΙῚ ἘοΥσΟσ πη τι8 6χ-- 

οἶξοῖ, ἴῃ 115, απαθ 46 [γιηρίομπιαπιμα σαμ [8 [ον ρἤπιις, 

οἴϊεμίαμα εἴ. Ναπο [ἀξ8. ἔΌΘΣΙΕ {ππηπᾶ8 ἐαηιην ΘΟΥΙΠΙ, 

486. 1Π11ὸ ρΡχοάϊάϊηγιιθ, δὰ ργδθίεμέθμι αἱδραΐξα οπειι (πιᾶ-- 

ἢ Βυροίμαῆμι [Ρ]σασθ. οασμ ἴπ [Ὁ ΠΠΡ1 σογροσα ἤπο- 

ογουιΐ Θχουθεπίαη Ὀϊοχγᾶαχ, ἀμρ]τοὶ 1ὰ σαϊοπο κα ππὸ- 

ἴππι ἡποιξαῖσ: ὑπὰ, 4πππὶ ἃ (ΘΠ ἰρίο σογροσθ ἐτη- 

ΡεΙ πίον, αἱροΐθ αποὰ σΘρ}]]ομαϊ δ] τεηΐ νὴ οὐ λποδξ, αἸΐοσο, 



“0 ΣΖΦΖΗΝΟΥΣ ΧΡΙΝΩΝ 

ἘΔ. Οἴλατε. 1. [112.} - ἘΔ. ΒΔ. τν. (Ω56.) 

δὲ ὑπὸ «εγήσεως σφοδροτέρας, ἣν ἔπ. τὲ τῶν γυμνασίων 
ἐπικτᾶταν, καὶ ϑυμοῦ, ἢ κα τῆς ἔκ τοῦ περῤνέχονεος 
ϑερμασίας. τὰ μὲν οὖν ὑπύϑερμώ τὲ “παἱ σηποδογώδῃ 
στεριτεώματα; «“ιγηϑέντα σφοδρότερον, οὐ" φρίκην μόνον, 
ἢ ῥῖγος ἐπιφέρειν, ἀλλὰ καὶ πυρετὸν ξξάπτεενι" τὰ δὲ 
ψυχρά τε ἅμα καὶ λεπτομερῆ φρίκην μὲν χαὺ ῥῖγος ἔπι- 
φέρεν, πτυρετὸν δὲ οὐκ ἐξάπτειν. προσεῖναν δέ, τὸ “κα 
πλῆϑος ἀξιόλογον ἑκατέροις ἀναγκαῖον, εὖ μέλλου- ταῦτα 
“ποιῆσαι. ὅσα δ᾽ ἤτον παντάπασιν ὀλίγα περιττώματα 
δάξνοντα τοῖς αἰσϑητικοῖς ἐγγίνεταν, σώμασιν, ἤ. πλείω 
μὲν ἔσειν, οὔπω δ᾽ ἀκριβῶς δακνώδη, τὸν ᾿ἑλκώδη ὅς. 
σον ἐργάζεται. καὶ δὴ καὶ λεκτέον ἡμῦν ὑπὲρ τούτων 
ἐστὶν “ἐν τῷ παρόντι λόγῳ, τὰ γὰρ τοὺς πυρετοὺς ἐπι- 
φέροντα τῆς ϑεραπευτικῆς ἔστι πραγματείας “ “οὐ μὴν 
ἀλλὰ καὶ ὅσα φρίκην “μὲν ἐργάζεται, πυρετοὺς δ᾽ 
οὔ. ἐξάπτει; ταὶ ταῦτα τῆς ἐνεστώσης ἐστὲ πραγμὰν 
πείας- ΟῚ 

α«αῦπ ΨΟΠΘΙΘΗΠΟΥΘ ποῖ ἀρσίΐπ.", ἃ «ῃοᾶ δὲ Ὁ οχοῖ- 
-οἱ(αἰίομθ σομ ΣΙ, οἵ Ὁ ἵνα, δἰ ἃν ἀγα ρίθηεβ οαἹτα τα 6. 
ἔδγθο “ἀπᾶθ ΓΡοΆ]1α. οἱ Ῥαϊ4α οχογοηηθηΐα [ἀπί, Ὡδὶ νό- 
οι πι6. ππονομξι", ΠπῸπ ΠΟΙΥΟΥΘΠΔ ῃη04ο0 ὙΙΡΌΓΘΠΙνΟ, 
ιάϊοηι ἀϊχίη)5, αἴογαμπί, [δ οἰϊαπι Ό σθμι. δοοοηππῆ, 
Δἴ ἀπὰς ζρϊρίαα Γὰπξ, οἱ ρασεβαβ ἰοπαῖθαβ οοπῆδηξ, δὰ 
Βοχχόχόμι ἀυϊάεχα ΣΙ σου ητι6 οὐθαπξν - ΠΟΙ [ΑΘ ᾿ΖΘΡΥΟπα 
τοχοϊίαπε, Ῥουτὸ οὔδία ἀϊΐσπαπι αἸαπᾶπι σορίδηι πἰσίίαιιο 
ἀοορᾶοχο ορογχίϑξ, Π' παθὸ φοβίσοσο ἄοροπΐ,; Οὐδθ νετο δα 
ῬΙαπΘ επχῖραα 15 [ΘΏΠΡΙΠΡα5. σουροσῖθιβ δχοσοπιθηΐα χηοτ- 
ἀδοῖα, απδ πηρ]έα 11} αυϊᾷομι, ἔς ἕαμσο πο Ρ]αμθ᾽ δᾶ- 
πο πλοχάδοϊα ΓΡμδοίδσυπε, Ππαρθο πἰσεχοίδι Ἰαηἐπαϊηδια 
"ασϊαπξ, 46 ψαῖθα9 αὔσας ποο Πρτο πορὲ8. ος ἀροπάμμι, 
φυααπᾶο, ᾳιαθ᾽ ζερσθη δοοοπᾶπηξ, .εα δὰ χηθάθμαχ, ατέθμι 
Τροοΐαπξ; νογασπίοπηθη οἰ φααοοῃμαθ. ΠΟυΤοσΘηΣ φυζάοπι 
ἔποϊαυιξ, ξεργοπὴ ναχῸ πολ δὐοεπδαηξ, εἰ ᾿δθο ῥσδϑίθη!ϑ 
μιηξ ἐταοίξαϊομῖς, - 



ΕΣ Ί ΧΟ] ΌΣ. “ἅ, “4 

ἘΠ. Ὁματῖ, ὟΙ. [τἰῷ, 118,1 ἘΔ. Βαῖ ΤΥ. (56.) 
τὐτεοπζορῷ, 7...» ΣΕ ἴασις δὲ, ἥ μέν τις εἴφ᾽ κοινοὺς ἀμῴφοτέ- 
θοιξ ἀνάγεται σκοποὺς, » ἧ. δέ ἔστιν. ἑκατέρων ἴδιος: εἰρής 

σετάν δὲ. πρύτερον ἡ: κουγή, χρὴ τοίνυν, εἴτε ϑερμὸν, εἴτε 
ψυχρὸν εἴη τὸ, περίττωμα; κοροῦν, ἢ. ἀλλοιοῦν αὗτό.  δέχες: 
ταν δ᾽ οὗ πᾶν “περίττωμα τὴν ἔξ. τῆς φύσεως ἀλλοίωσιν; 
ὥσπερ οὐδὲ πᾶν ἔδεσμα πᾶσι τοῖς ζώοις τὴν ἔν τῇ γαστρὶ 
πέψυν, ἀλλ᾽ εἶναν χρή τίνα συγγένειαν τῷ πεττξομένῳ πρὸς 
τὸ πέττον. ὅταν οὖν ἀλλότριον ἦ παντάπασιν, οὐδεμία 

μηχαγὴ τοῦτο τὸν ἐκ τῆς [118] φύσεως ἐπιδέξασθαι κόσμον, 
ἀλλὰ χρὴ κεγοῦν αὑτὸ 'πειρᾶσϑαι διὰ ταχέων ; ὥσπερ γε 
καὶ τὰ κατὰ τὴν. γαστέρα διαφϑαρέντα τελέως. ἢ ἐμέτοις; 
ἢ διαχωρήσεσιν ἐχχενοῦσϑαν κράτιστον. οὗ μὴν ἐνδέχεται 
τὴν ἐν τῇ σαρκὶ καὶ τοῖς ἄλλοις σώμασιν ἁναπεπομένην 

κακοχυμίαν ἑτοίμως οὕτως ἐκκενοῦν, ὡς τὴν ἐν ταῖς αἰσϑη- 

ταῖς εὐρυχωρίαις “περιεχομένην, «ἐνίοτε δὲ καὶ ἤ φύσις αὐτὴ 
τοῦ κάμνοντος οὗ προσίεταν βοήϑημα ταχέως ἐκλενῶσαι 
δυνάμενον. οὕτω δὲ καὶ ἄλλη. τις, ἔστιν ὅτε διάϑεσις 

Οαρ. 1Π..-- ΑΔ [παῖῖο αᾳιϊαφᾶδυ. ὑπ οογαμητθ8. οῃ γᾶ: 
το η15. ἀγα θοχαπλ [ΙΌΟΡο5. Τόσα, ἀπαράδηι τις αἴζμιθ, τος 
Ῥυῖα οἵ, ῬΙΟΘἔΟΣ νΟΣΤῸ ῬΥΪὰ8. 466. ΠΟΙ μλι 15. Γαμαἰῖο δ. 
Ὁροσίοξ Ἰρίξαν. Ἔχοσθηθμίθμα, ἤνα οαἸϊάπην 14 πὲ, ἤγο 
ἡγιριάπηι, Ἰρίαῃν ἀπὲ ΘΟ ΡΘ1188,. αὐτὸ σουΐθ Ὁ] (6γ68. Βροῖριε 
ΨΕΙῸ ΠΟΙ ΟΠΊΠΘ. ΘΧΟΥΘΙΠΟηἑπι) Αἰ ογ αἰ] θχη. ἃ παΐαγα. 81- 
αυϊάεμ) π6Ὸ Οὔηλ5. ΟἾΡτ8. π᾿ οπ]αν15. δ] πα 18. ψϑη σα ]ο 
οοποοααϊίαν, [εα σοσπαίϊο αταράδμι οἴ, αποᾶ οοποοσαΐξ, 
οὔπι 60, ᾳποΐ σοποοσαϊίηγ, 68 ἄδθες. Θοᾶ Ἰρίξαν μι: 
ὩΪη0 ΔΘ πππι 6[Ὁ, μῈ11α ΠοΥῚ σαξουα, ροίοῦ, πὲ 14 ἃ πιαΐαχα 
δναϊίδγη σϑορίαΐ, [εἃ φἄμπσοσα 18 “παιαρυϊ πη 6ἢ ἐδιίαν:- 
ἀσπι, δραπθ οοσίθ πξ, ἀπ ἦπ νϑηΐχθ οουγαρία ῬΥΟΥ [5 ἶ 
ἴαπξ, βα ψεὶ νομηίολθ, ν6] 6) θοομ 6. ΘΧΡΘΙΠ  Ῥχοϊδθοίο 
εξ ορξμησαῃ. Τίοῃ ἕδτηθη Ῥευῖπάθ Ῥχομηρίαμπι δἱδ ἀπ σαν: 
πθι αἴας 4115. οοὐρουῖθτι5. μη 1 Ἰξιιην.) ὙΠ ΠΟὕα τ. Γποσηπα 
εἄποουθ, τὑἰ ααϊ, 1115, χποχάμ θα ΠΡ1Η5. σαραοϊίαβ «ἢ, 
φΟΠΕ πο ασ,, ἀπεδγάμπ) πδο ἱρία; ΙΔρουδηζι5 λλαΐθατα πη βαϊπ 
οαὐπε μέθαι, «(πο πλαλαῆλ Γπροτα, ἡταίαθ, νδοιτεξ, ν Ὁ αη ΓΕ, 
οπεῖ ἀπέογδυα, δ «αἰ ὰ5. φαϊῆρίαι αἰζεοίις. οραξ, ἰᾳ}. απ 
ΟΑΤΕΝ 5. ΤΟΝ, νι 



ΕΣ Τ᾽ ΔΗ͂ΝΟΥ ὙΓΊΒΙΝΩΝ 

Ἐᾶ. Οματε, ΥἹ. [118.] ἘΔ. Βα. ἘΥ. (556. 
ἀνϑίσταται καὶ ἀπαγορεύει τὸν τοιοῦτον τρόπον τῆς κενώ- 

σξω» ὑπὲρ ὧν ἐφεξῆς εἰρήσεταν; πρότερόν γε τὸ λεῖπον ἐν 

τῇ. πρώτῃ διαιρέσει προσϑέντων ἡμῶν, οἵ μὲν γὰρ πκου- 

γοὶ σχοποὶ τῆς τῶν περιττωμάτων ἰάσεως εἴρηντάν, κένω- 

σίς τε καὶ ἀλλοίωσις. ἰδίους δ᾽ ἑκατέρων προσϑέτέον ἡμῖν" 

οὗ γὰρ ἑνὶ τρόπῳ χεγωτέον, οὐδὲ ἀλλοιωτέον, ἀλλὰ τὸν οἷ- 
κεῖον ἀεὶ τῷ λυποῦντι ζητητέον, οἰκεῖος δὲ, συλλήβδην εἶα 

πεῖν», ὅ διὰ τῶν ἐναντίων ἐστὶν, ἂν μέρεν δὲ καϑ'᾽ ἕκαστον 
ἐναντίων. τὰ μὲν χεφάλαια τοῦ λόγου ταὔτα᾽ χρὴ δ᾽ ἐξηγή- 
σασϑαν πλατύτερον αὐτὰ; καὶ τὴν οἰχείαν ἀπόδειξιν ἑκάστῳ 
προσϑεῖναν, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς ἑλκώδους διωθϑέσεως ποιη- 
σαμένους. 

Κεφ. δ΄. Ἐπεὶ τοίνυν ἐπὶ κακοχυμίᾳ δριμέων., περιττῶ- 
μάτων ὃ τοιοῦτος ἐγίγνετο κόπος, ἐπισκεπτέον πρότερον, 
εἴτ᾽ ἐν τοῖς στερεοῖς μόνοις σώμασιν, εἴτε κἂν ταῖς κοιλίαις 

τῶν φλεβῶν ἢ παποχυμέα περιέχεται. γνώρισμα δ᾽ οὐδὲν 
ἔχομεν ἐναργὲς οὐδὲ σαφὲς ὑπὲρ τῶν ἐν ταῖς φλεψὶ περιτ- 

ο δἀμποςμαϊὶ γαϊΐοπθπι τεῖρπαΐ; ἄξ αυῖρτιβ τποχ ἀϊοάπι, 

δ ρυῖτιθ, ᾳποᾶ γο]ϊατιμλ ογαΐ 1π [ρου Ῥοπία ἀϊνοπε, 

αἄ͵ξεοεσο. Οαΐρρα οομπληιγθ65. [ὍΟΡΟΒ), 41 ΘΧΟΣ ΘΠ ΘΠ ΟΥ 12 

ὙἹΠῚ5 πηεάἀοπίαν, 7161 ΟἸΧΊπητι5. Ὑδοπδ 61) Δ] ΓΘ [1 ΟΠ 6Π1- 

4ὰς εΠἴ6. Ρχορυῖοβ ψόσο πἰσιαίαθ. σΘ ΠΟ 5. πτιπο δα]ιοϊα- 

Τητι5,. Νραιιθ επῖηὶ πᾶ ἰαπέμμι ταίΐϊουιθ. δἀποθπ πη) α]ἔ6- 

ταπότμαγε οὔ, [δα ἐχρ]ογαΐα, πὰς. οἰ, αποα Πρ 1, πιαχί-- 

116 Πὲ δοσομπηπιοάςξα, δὲ εξ 1 ἢ οπάμτῃ. Ἐκ νοτο, τι 1π 

Γασπαμηα, σσπιρ[θοΐαχ,. ταῖο ο[ 8, ἀπᾶθ 6χ. οοῃέγανῦο ορβηὶ πος 

Ππέασ; Ῥυϊναίΐηι νθσο, ἅπᾶθ ἐχ ἐπ) οοπίταυτιό. - τ 

{πιὰ θ. ἀαΣθπχ ἰοΐιτι8. τοὶ μᾶς [πιξ,. «τίαα Ἰαξίπβ. ἑαιποπ 

πΟΡῖ5. πὰς χρη σαπάδα [ἀπὲ ππτὰ οππὶ [πᾶ σα] αἴαιτθ. ογὴτ 

ἀθηῖ ἀοιῃομῆγαοηθ, ἰάαίς. ἃ Ὁ]οθτοίο αἴδοῖπ ᾿πι αν 

ἔοὶ ΠΕΡ τιβ, ᾿ 

Οαρ. ΤΥ. Ουὐοπίατμη ἱσίξαν. δ] απιοᾶϊ᾽ 1ΔΠπέιο σἱεο 

δουῖτιην ΘΧΟΓ ΘΠ ΠἰοΣ πὶ ΟΥΪέτισ, ἀπίθ ομτηΐα οομ Παογαπάμπηι 

εἴ, τὰ (ΟΠ ης ἑαπέατη σΟΥρΟΣΡὰ5, ἀἢ ἱπέζα σψεπασαπι ἢ- 

τιν. πιαΐπ9. [ασοιι5. σΟἸποαΐαγ. Π6 115 σεῖο 4π88 ἱπέτα 

γελασ αμξ ΘΧοσ πη θ τ 8 γι] τπι Ῥ]απβ πρὸ σπαπτξοίαπι 



ΟΙΟΣ 4.. ἤκ 

148. ΟἸνατε. ΨΙ. [118,] ἘΔ, Βεῖ, ΤΥ. (σ56) 
͵ . ι . κ 5 ᾽ "χλὸ ἥπι, ἢ 

τωμάτων, ὅτι μὴ. κατὰ τὰ οὖρα μόγον, ἀλλὰ στοχάζεσθαι 
- - τ 

χρὴ διὰ τῶνδε. πρῶτον μὲν ἐπισπέπτωμεν ἢ τινι πέχοηταν 
,, 3 2 

διαίτῃ. τὸ κάμνον σῶμα" δεύτερον δ΄, εἴ καὶ φύσει, κακοχυ- 
" ΄ 5, 

μίαν ἦν ἔϑος ἀϑροίζειν αὐτῷ" καὶ πρὸς τούτοις, εἴ τιγες 
συνήϑεις ἐκκρίσεις ἐπέγονταν καὶ φυσικαΐξ' τέταρτον ἐπὶ τού- 

“ , 3. 9 
τοῖς, εἶ γυμνασίοις, ἢ παϑάρσεσιν, ἢ ἐμέτοις, ἢ αἰωρήσες 

σιν; ἢ χρήσεσιν αὐτοφυῶν ὑδάτων εἰθισμένος ἐχχενοῦν τὰ 
περιττὰ ὠλιγώρησεν. ἔν μὲν οὖν τῇ διαίτῃ σχεπτέον, εἶ 
ἀπεψίαν προήγηνταιν πολὺ πλείους τε παἱ μείζους τῶν συνή- 

, ͵ - 

ϑων, ἢ σαὶ πακοχύμων ἐδεσμάτων ξγεφορήσατο πλῆϑος, 
ἢ οἶνον ἀντὶ μὲν παλαιοῦ γλεύκινον, ἀντὲ δὲ λεπτοῦ πα- 

Ἂ. ͵ [2 

χὺν ἢ τεϑολωμένον ἔπιεν, ἤ “αἱ παντάπασιν εἷς ὕδατος 
ἢ “- ς 59ν δὶ Φ- 3 Ὅφον 

πόσιν ἐξ οἴνου μετῆχϑεν, οὐχ ἅπαξ ἢ δὶς ἐφ᾽ ἕχόστῳ 
39. ᾿ - “ 

τῶν εἰρημένων πλημμελήσας, ἀλλὰ συνεχῶς τε ἅμα καὶ χρόνῳ 
» ε« 3, δ᾿ - ͵ 

πολλῷ. δεύτερον ἐπισχεπτέον, ὡς εἴρηταν, μή τις τῶν. φύσεν 
Ζ 5 ε ΄ ", 

κακοχυμίαν ἑτοίμως ἀϑροιζόντων ἐστὶν ὁ κάμνων ἄνθρωπος. 
Ὕ ΄ τ " - . ᾿ δ᾿ ὃ 79. ΄ 

“ξξευρήσεις δὲ τοῦτο πυϑόμεγος. εἰ ψωρώδης διαϑεσίς ποτε, 
2. ἢ ὃ ΕΝ 3} δ "Ξ ΩΝ , ὃ π᾿ ἐ ᾿ λέ οος τα, 
ἢ λεπρωδης, ἢ ἀλφωθὴςγ ἢ τγησμωθῆς ἐπὸ πλξὸν αὕτῷῳ 

1160 ουἱᾶουβ ἤρητιπι ΒΑΡ ΘΙητι8 ῬΥδΟΘΐου [Ὁ] Δ) τι πδηλ ;. 6ο1-- 

Ἴ σους ἴαπιθη 6χ 118 Πσεῖ, ῬχΙηλαπὶ ΔΘ ἢ 1 Πι 61 πγ1|5, (ποπαηι 

ἸΑΡογαἢ5. σογριῖ5 πἰιπν ἤξ νἱοῖπ. ϑεοιμᾶο, [ο]ϊίπιησπθ ΠΕ 
χμα απ [ποοῦπὶ πιαΐαγταθ ἔρομΐθ σοθσογοσο, Δᾶ μαες, ὅπ 

χιαΐαγ 115 αΠσαα εἴ οοηῃίποία Ὁ χοῦ ο 76πι’ ἀοῇουιέ. Ομαν- 

ἴο, ἂπ Θχογοϊ αἴθ μ6., ῬΈΣσαί06. ΡΟΣ ψοπηἔη Δἰγτιτηνο, 

δοία Πομῖθτβ, δαΐ τι δαπαντιπ ἤροπέθ πιαίοοιπείαμ, [011- 

ἴσπι [προυνασθα ΘΧΡΘ]]ογθ, 14 πίον μλίου; Αἴατο πὶ τὴς 

οἴα «πάθη νἱδοπαάμπτῃ,, δ ΟΥ̓ΙαΙ45. τδἴ ΟΣΘΡΥΙΟΙ δξ πιϑῆου, 

αυαπὶ 6χΣ σοπίπείπαϊηθ, ῬὈΧΘΘΟΘΙΪ ΤΙΣ; “δὶ 7η8}} Γαοοὶ οἱ ὶ5 

ΤΟΡΙοΙα [6 ἱπηρίθνουῖῖ, δὴ σἱπτηλ. ΡγῸ δπαπο σηιἤαμ,, 

ῬΙῸ ἴθπι οταϊππὶ απ ἱπυριάτπιι ὈΙΡοΣΙ; κἀπὶ οἴϊαμ ρχου- 

ἴὰς ἃ νἷπο ἴθ δ δατιαθ ροξϊομθιῃ ἐραη α]ουδ, πιθο. ἴΘ1η 61 

Ῥίβυβ πὶ πο ρθοὲ Βουτπὶ Ῥεοοαγοσίξ, [εὰ Αἤιάπα χημ]ίο-- 

46 ἴθιροσθ. ϑεουαμᾶο (ἤσαί αϊχίϊπιι5.) δοἢιπιαμάπῃι, 

ὙΠ ΠΟΙΏΟ 185,0, 41 χπαῖ]6 μαροῖ, εχ θογῖπι ΠππδχῸ Πί, 

αἱ ἔλο!]θ τηϑὶτπὶ ἰποσιπ δοπσαγιμΐ. ΕΒ ορυομοπᾶος ἰά 

Ῥεγοομπέαϊιβ, δαὶ [Ι͂ΌαΡῚΘ6, ἀπὲ Ἰορτα; διὰ υἱτρῖπο, δπὲ ῥχπ- 

92 



ἈΠ ΓΑΔΉΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. ΟἸατέ, ΨΙ..{118, χ19.} ἘΠ. Βα. τ. (,(586.) 
᾿ 428... ἦν , ν᾿ 3. : 391 ξλέι - ι΄. 5 ΄᾿΄-:- κὶ 

συνέπεσεν, ἢ ἐρυσίπελας, ἢ ἕρπης, ἢ ἐλέφας, ἢ ὀφίασις, 
Ξ';, 5» ΄ δϑι , λ, ͵΄ 3) ἐλ; δ. ἐξά 9. 
ἢ ἀλωπεκίασις;  φλύχταιναν πλείουξΣ, ἢ ἑλκώδης ἔξάνϑη- 

σις; ἢ ἐπινυκτίδες, ἢ ὅλως ὅτιοῦν τῶν ἐπὶ πακοχυμίῳ γεν- 
ψ' 2 - χ , 

γωμένων τ καὶ αὐξανομένων συμπτωμάτων. ἐπὶ δὲ τού- 
3 - ΜΆ ᾿ “48; ἊΣ: 

τοῖς ἐλέγομεν χρῆναν σκοπεῖσϑαι, μή συνήϑῆς τῖς ἔπχρισις 
.τ, 3ὶ Στ: ὅς 

ἐπέσχηταν δὲ ἐμέτων, ἢ δι΄ αἱμοῤδοίΐδος, ἢ σύριγγός ἕίνος, 
͵ ἘΠΕ 5239 «:- Ε ἢ δυσεντερίας, ἤ γυναικείων καταμηνίων. εἶθ᾽ ἑξῆς, εἰ 

αὐτὸς ἐπιτηδεύων ξκκαϑαίρειν ξαυτὸν ἀεὶ πέπαυταν γῦν. 
Ἵ 7 τς 

ἔνιον μὲν [119] γὰρ ὑπηλάτοις φαρμάκοις, ἔγγιον δὲ ἔμετη- 
κς ε “ἢ “ εῷ 7 “ἶ 

ρίοις, ἢ οὐρητιποῖς, ἢ ἵδρωευκοῖς, ἢ χρήσεσυν ὑδάτων αὖ- 
- , - 2" “ Ἶ - 

τοφυῶν, ἤτον ϑειωδῶν, ἢ ἀσφαλτωδῶν, ἢ νυτρωδῶν ἐχκε- 
- - [2 πρ εν 

γοῦντες ξαυτῶν τὰ" περιττώματα χαϑ' ἕκαστον ἔχρ ἢ 
φϑινόπωρον, ὀλυγωροῦσυν ἐνίοτε, πολλοὶ δὲ, ὡς εἴρηται; 
καὶ γυμνασίων ἔϑους ἀπέστησαν, ἔνιον δὲ καὶ τρέψεως 
ἁπάσης, ἢ λουτρῶν, ἢ τῶν μετὰ τὸ βαλανεῖον ἐμέτων ἐπ᾿ 

» » Η »“.Σ ς « ΄ ᾽ ΄ : 
οἴνῳ γλυκεῖ. πρόδηλον δέ ἔστιν, ὡς ὃ λόγος οὐ μόνον 
τῶν τὴν ἀρίστην ἐχόντων κατασκευὴν ξμνημόνευσεν, ἀλλ᾽ 

τα ΟΥ̓ΘΟΤΟ Μὲ αἰδοῖ; Σΐδῃ) ἂὰ δρυπρο]α8,, ἀπὲ ποροδ, 

αὐιξ οἸορ τ 5, ἀτιῖ ΟρΡΗΪαῇ5, ααξ αἹορεοίαῇα, «τΐ ραϊεί- 

ἴαθ ορθῦναθ, δι: τ]σεγοία οἰΠογθίοθπια, δυΐ ορ πγοιᾷο69, 

ΔῸΣ ἄομπίαθα τ]]τιπΣ {γίπρίοτηα, απο εχ σηοΐο ἵποθο εἰ 

πδΐθαη, δἕ: ἀαοΐαμηι οἵδ, 11}1πη χ4]6 Παρ αοι. ΑΡ [185 οοχμ- 
Πάεταπάσμπι αἰ κίτητβ, σοηίπδίαμθ 111 δχογοίῖο τεϊθηΐα Πὲ 
ῬῈΡ νογηϊίαμι, ψ8] μαθηιουυημοᾶαθ, νε] ἢΠύ]αμη αἰτατίαπι,, 
γῸ1] αν!οπίθυϊατα, ὙψὙ61 ΡῈ προ ργὰ χηεπῆγαα; ἀοιιἄθ 
πτιτ ἀρ [6 θα σαπηθηΐο 6 ῬΊΠσαΥ 6 [ἘΠΊΡῸΙ [οἰ Ππ8 1ὰ 1.::- 
Τουτα [ου. ἸΝΟΠΜΆΠΜΠ δαΐῃ Γαδ, (αἱ ἀοἤθοίοσ: 15. πιθάϊοα- 
πο μεθ, ΔΠΔ' νογηζου "5 ἀπὲ ΣΙ πατη [πἀογοιανα οἱοηίθεβ, 
δὺς ἀπὶ Τροπὲβ παίσοπεαμη δηπαγάπι, ἀΐαᾳας απρτ5. δα 
ΠᾺΡ ΒΌΣ5, δὰξ ἘΣ Πα πη 18, ἀτιξ ὩΣ νὶς πο, νοῦς νοὶ 
ααξαμημο, “πο ἔϑ 118. [1111 Θχοσθμηθυία ψαοποτθ, αἰφήαπᾶο 
1ᾷ περι σαμε, ΜΏΠΕΙ (τὶ ἀϊοξαμ 6 δχδγοϊαοπαγα οοπ- 
Γπρἐπἀϊηθν αἰ οσαπε. ΑΠῚ τογΐαθβ οὐηη δ Τριοομῖθ, απ 
Ῥαϊποῖ, δὰξ ἃ νἤο ἀμπῈΟΙ ρμοίὲ Ραϊποιιπι σουηϊογβ. πιο- 
ΤεΩΣ ῬΥΔε αχ ΩΣ οστιηξ, ϑδπηθ. οοηῆδξ, ποῖ ΠΠοχαπι το Ὧ0 

Ἴ05),, 41 ορξέπιο ἤπιξ οογροσῖβ ἐοιωρογαιηδηΐο, ζθο δ 



τα Δ ΓΟΞ- ἀςς “15 

ἘλΔ. Οματι. 1. [110.} ΄, ἘΔ, Ἐαῖ. ἘΥ͂. (256.) 

ὑπὲρ τοῦ μηδὲν λείπειν. τῷ καταλόγῳ τῶν τῆς καποχυμίας 
αἰτιῶν ἐφήψατο: καὶ τῶν ἀϑροιζόντων φύσεν πακοχυμίαν 
σωμάτων, ὑπὲρ ὧν ἐν ταῖς μοχϑηραῖς κατασκευαῖς τοῦ 
“σώματος ἔν. τοῖς ἑξῆς ὑπομνήμασυν ἐπὶ πλέον ἐροῦμεν. ἐς 
τούτων μὲν οὖν στοχάζεσϑαν χρὴ τοῦ ποσοῦ τῆς κακοχυ- 
μίας, ἴασιν δὲ τῷ μέτρῳ τῆς ποσότητος ξξευρίσκευν ἀνά- 
λογον" εἶ μὲν ὀλίγη παντάπασιν ὑπάρχει, καὶ κατ᾽ αὑτὸ 
μόνον ἠϑροισμέγη τὸ δέρμα, μετριωτέραν, εἰ δὲ μείζων, 
καὶ διὰ βάϑους, ἰσχυροτέραν. εἰρήσεται δὲ προτέρα μὲν 
ἡ τῆς ἐπιεικοῦς τε καὶ παρὰ τῷ δέρματι μόνον, ἑξῆς δὲ 
χαὶ ἡ τῶν σαρκῶν ἐμπεπ)ησμένων, καὶ τρίτη πρὸς αὐταῖς, 
ὅταν ὅλον ἀκάϑαρτόν τε καὶ περιττωματικὸν ὑπάρχη τὸ 
αἷμα. δοίη ἴδῃ μου, πρῶτον μὲν ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόϑεσιν 
ἄνεϑὼν, εὔχυμόν τινὰ φύσει ψεανίσκον, ἔμποοσϑεν μὲν 

ὑγιεινῶς διαιτώμενον κατὰ πάντα, υὖν δὲ διά τινὰ χρείαν 
ἀναγκαίαν ἔν ὁδοιπορίᾳ στλέονγυ χρύνῳ διατετριφότα, μήτε 
γυμνάσασϑαν τὰ συνήϑη, μήτε λούσασθαι, κεχγρῆσϑαν δὲ 
ἐδέσμασν καὶ πόμασι μοχϑηροῖς, καὶ μετὰ τὸ ἄριστον, ἢ 

ταρηίίοποσα,; [6ἅ, πο ἩΪΗ] ἢ γποῖ: ἔποοῖ οαπίησαπι οαΐαϊο- 

50 δὲ Ῥγδεδίοσ ἀπ, ΘΔ πὶ 6085, (αἱ νἹ ΠΟ ἢ} [πσοιην η6-- 

ἴπγα φῥγομηρίο οοησουτηξ, [ὈΥΠ]ΟΩ6 ΘΟ ρ ΘΠ θπ (18 :.- ἂς 

φαῖραβ ζαῇτι5 Ἰηΐου νἹοἵο5. σουρουτιηὶ ἢ αΐτι8 Ῥσοχίμηϊ5 γοτ 
Τα 18. ἀροπλ58. ἀΐαῃρ ὃΣ ἢῖ8 φαϊάθη ἀθ 114}1 [ποοὶ 

απαπεαΐς οομ δοίηγαπι ἴΆΘΘγΘ Οροχίθοῖξ , ἀὸ σϑηιθάϊαμι δα 

τηθη Τα 6 6185 «πη αΐθη ὈχΟροΟΥ ΟΠ 6 ιν θη Γ6, χηϑάϊο- 

ΟΥἶπ5, ἢ ΟἸΙΠΙπΠῸ δὲ οσίρτιτιβ εἰ δα σπΐθην ἰαμπίππ 60116- 

οἴμβ, ναϊθῃΐπιθ, ἢ χαμ]πιβ δὲ ἔπ ῥχοΐασιο. ΡΥΠῚ5 νοτὸ 

6715, 41 εσίσαμβ οἵ Ἰπχία οαΐθηι οἶδ, σαταίίο ἀίοθιιν: ἄοιπ- 

ἂς ε͵ι5, αἱ 1π σαγπα τοπᾶρί: ἴσο ἀΡ μιῖ8 Ἰοθὸ 6718, 

οἷ ἰοίῃ8 [απ στιῖὶβ ἱπηρτιστιθ Θχογουηθηίοΐα[αιια. οῇ. 864 

ἢ «υῖβ 7απὶ Τα αξαπ ὨΔ] ΠΣ 0 πο τορϑίθηβ Ῥοηΐ ἔποοῖ 

ἡπνθιθ ἀράογιξ, α1|1 ῬΥΪΤΠ5. ΓἈΠΙΡΥῚ Ομληηο νἱοίτι5. σϑίϊομ 6 

δὶ τἰἴὰ5, πππο προορίπίαία ἡπαρίαπη πγρεηΐς Ομ σὶ ἔθ ρΟΙῚ5 

ΣΟΙ σοπίεσοσϊξ, ἶπ πὸ ποο δχογοϊίαϊπι5, πθο ]αναῖιβ ὑΓῸ 

οσομίποίπἀϊηθ ΓποσιΈ, οἰθὶ5 ροίπαπα 1411 ἔποοὶ τιΐμ5. ΠΕ, 



446 ΤΑ ΜΗΝΟΥ͂ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. ΟΒετε, ὙἹ. [119.] ἘΔ. αἴ, ΤΥ. (:56. 557.) 

τὸ δεῖπνον, ἢ καὶ δὲ ὕλης τῆς ἡμέρας ἐπὶ ὀχήματος ἔνη- 

γέχϑαι, μηδ᾽ ὕπνου τὰ πολλὰ καλῶς ἀπολαύσαντα" προσ- 

χείσϑω δὲ μηδὲν αὐτῷ πεπλημμέλησθιαι πεζὴ τὴν 'ποσύτητα 

τῶν προσεγηνεγμένων, “οὐ. διὰ τοῦτο ΕΟ ἀπεψίῳ τινν 

᾿περιπεπτωκέναι τογδί,. τὸν γὰρ τοιοῦτον ἄνθρωπον οὐκ 
ἐνδέχεται κακοχυμίαν ἡϑροικέναν πολλή Ἴ», οὔκουν οὐδὲ τῆς 

ἐπαγορϑώσεως δεῖται μακρᾶς, ἀλλὰ χοὴ γυμνάσιον ἀποϑε- 

δαπευτικὸν, οἷον ἐν τῷ πρὸ τούτου γρόμματι διήλϑομεν. 
εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῆς ῶλυδοῦ διαίτής ἐν αὐτῷ. παὶ 
γῦν οὐδὲν ξεν χρὴ μηκύνειν, ἀλλ᾽ ἄνα α(αδγ)μνῆσαι μόνον, ὡς 

ὅ σχοπὸς τῶν οὕτω διακξιμένων σωμάτων χένωδίς ἐστί τῶν 
χατὰ τὸ δέρμα περιττωμάτων, ὡς ἂν καὶ τῆς διαϑέσεως ἐν 
τούτῳ μόνῳ γεγενημένης, ὑποκείσϑω δὴ πάλιν ὃ αὐτὸς ἄνγ- 

ϑῴωπος ἐπὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς αὐτοῖς ἀπεψίαις πλείοσι περι- 

πεπτωχώρ᾽" ὑποκείσϑω δὲ καὶ ἡ ἕλκώδης αἴσϑησις αὐτῷ μή 
χατὰ τὸ δέρμα μόνον, ἀλλὰ χαὶ διὰ βάϑους, ὡς ὑπονοεῖν, 

ὅλον ἐμπεπλῆσθϑαν τὸ σῶμα τῆς πακοχυμίας. οὐκέτι τὸν 
τοιοῦτον οὐτ ἐπὶ γυμνάσιον ἄξομεν, οὔτ᾽ ἐπὶ κίνησιν ὁλωξ 

ἔπππι ἃ Ῥταπᾶϊο, νεῖ οοθπα, ψῈ] δἔϊαμι ἰοΐο ἄϊθ σϑμίοαῖο 

ΠΕ νϑόμι8, πὸ Β616 Ῥ]ο άπιαπο ἀοχιηϊουε; ἩΠπ4 ταπλο 
δαἀδαίασ, ΠῚ πο πὶ πϊοᾶο πη ΟΥ̓ ΠῚ ογγαΐπηῃ ο[{6, 

Ῥεοϊηδοαιίς ποο πὶ ον πα αἴθ πὶ Ὡ]Π]αἸη πο 116; 16118. πῖὰ]-- 

ἴαμα 1.411 ἴποοὶ σοῦ σο ΠΠς Ῥγοίθοίο ποασϊνουιῖ; 1ααπὸ 

οἴαπι πο ΟΡ. ΙΟΠΘ ῬΙΟΙΧαπὶ ΤΘαΠΪΤΙΕ, 1π|0Ὸ ΘΧΘΡΟΙΓΔ110-- 

πθι ἰαμΐτη, πὰρ Ὡροΐϊμοναρία ἀϊοιαν; αἀπαᾶμπ 1 ῬΥΟΧΙν 

-ὴο απΐο πππο Ἰρτὸ ἀοουΐμιιβ, τιρὲ ῬΑΡΙΣ. 4 δοοομιπιος- 

ἄἀαία οἱ τοὶ υνἱοΐῃβ ταϊίϊοπθ Ῥυαθοθρίηα5: ὅ1Ὸ τιϊπῖι8. εἰξ 

Ἠϊσ τη 15 τηογαπ πη. ᾿δηΐαϊα 6}}η5. πηι 11 {{8 δοπνόπϊδί, 

Ἰὰς Ὁπϊηθ οΟΠΠΊϊατη αἰτίσογα, (αϊ σογρογα ἴο αἴεδοία οὐ- 

γταΐ, οὖ Ἔχογοηθῃΐαᾳ, πα οἶχοα οπίρα [ππηξ, δαπόαΐ, Ῥὑγο- 

Ῥίοσθα αποά δὔβοίπιβ ἴῃ πο πὰ ὁου πΠΙ.,. [απ ΤΌΣΓα5 

ἀρέαν, δππάθηι πν θη 61 ῬΤαθίου αἰϊα, «πᾶ ϑαάθπι Ππηΐ, 

οἴαπι ἴπ ογπαϊξαίες. ἴαθρα ᾿ποιαιῇς: ἀθέμν δὲ Ὁ]σουῚ5. ἴθππ 

ἴα Βαρεσο πὸ οαΐθ ἔδπιβ χποάό, νέγαπι οἰλάπι ΑἸ εἶτι5 

ἀπ σοῦροσθ, ἔἤο πῈ ἰοΐπη 14 π|8]15 [ποοὶβ τοίογεαπι [αΓρὶ- 

ΠΟΤῚ Ἰἰοραῖ: πυῖο ἴθὸ ὁχογοϊαϊί ἤθη, π6ο ὉΠ|Πη1 ΟΠΊΜΪΠΟ 



ΑΟΙΌΣ 4: “47 

ἘΠ. ΟΒαττ, ΨΊ. Ἐ16Θ; 150,1 ἘΔ. Βεῖ. τν. (57) 

οὐδεμίαν; ἡσυχάσαι δὲ χαὶ ὑπνῶσαι “ελεύσαντες, ἔν ἀσιτίῳ 
φυλάξομεν ὅλην τὴν ἡμέραν εἶτ᾽ εἰς ἑσπέραν ἀλείψαντές τὸ 
λιπαρῶς καὶ λούσαντες εὐκράτῳ ϑερμῷ, τροφὴν εὔχυμον 
καὶ δοφηματώδη δώσομεν ὀλειγίστην᾽ οὖ“ ἀφέξομεν δ᾽ αὐτὸν 
οὐδ᾽ οἴνου, συμπέττεν γὰρ καὶ τοὺς ἡμιπέπτους χυμοὺς ὅ 
οἶνος, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ ἱδρῶτας χαὶ οὖρα προτρέπει, 

- καὶ ὕπνῳ συντελεῖ. δεύμεϑα δ᾽ ἐπὶ τῶν οὕτως. ἐχόντων, 
ὅσον μὲν ἤδη. ἀκριβῶς μοχϑηρόν ἐστι τῆς κακοχυμίας πε- 
φϑῆναι ̓ ΒΉΚΕΤΕ δυναμένης; ἱἑδρῶσέ τε καὶ οὔροις ἐκαενῶσαι, 

τὸ δ᾽ οἷον ἡμίπεπτον ἔτν συμπέψαι τε καὶ χφηστὸν ἀπεργά- 
σασϑαι. τοῦτο δὲ χάλλιστα δὲ ἡσυχίας χαὶ ὕπγου ἄποτε-- - 

λεῦται. εἶ μὲν οὖν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις κατα[ χϑοἸσταίη τὸ 

σύμπτωμα, “πρὸς τὰ συνήϑη κατ ὀλίγον ἐπαναγαγεῖν χρὴ 
τὸν ἄνθρωπον. εἶ δὲ καὶ κατὰ τὴν ἑξῆς ἡμέραν ἔτν παρα- 
μένον, σκεπτέον ἤδη περὶ βοηϑήματος ἰσχυροτέρου, καὶ 

μάλιστα εἰ διὰ τῆς νυχτὸς ἤτον κοπώδης ἐπὶ μᾶλλον, ἢ 

ἀσώδης, ἢ ἄγρυπνος, ἢ ἔν ὕπνοις καὶ φαντασιώδεσι. καὺ 

σποίτιπι Ζπ} ΠΣ σομτ5, [οα ΠὨΙΟΙσογΘ δο ἀΟΥΠΊΪΓΟ ΘΠΠ ΠΠΠΠΣ 

7 σῖπαπβ, ἴὰ ΡΠ ποπίϊα ἴοίαπι αΐθηι Ἔχῖσου 6 ΘΟΘΘΙΠ18 : 

ἀεῖπ ν ρου: προ. δὰ αμηλ τη ΟΣ σλι8. δὲ ἴθπιρθ 

γαΐο. ῬΆ]Π6Ὸ πα] οουο Ἰανουῖπιβ, ΡΥῸ οἷθο ἄδρηηι8 

ΓΟΥΡΙ Ποπθαλ ὩΠᾳααΣ ῬΟΩΣ [πσοὶ, [64 Ῥ]απ6 {πᾶπ τ21}1- 

ἡπᾶτα; 60 ἑδηθη ὙΠῸ ὅππὶ ΡΠ πο. 7αθεθρίπιαβ; οοποὸς 

41: θπῖ} 14 [Θμηϊογη ἄ08. Πμπποσ 685, αὐἰαπέμπιη Πα ᾳαϊάν!5, 

ἴππὰ ἐπάοσομλ αὐἸ παπχᾷπθ Ῥχοιηονϑέ, δ [πη πὶ ΘΟΠΟΊ ἰδ: 

1 215 απΐίθηι, αΣ ἴΐα ἴξ μπαρεῃΐ, 14 δροηάπαι μι} 15 δ, 

τξ; πο πι8}1} [ὩσΟΣ 74 πὶ Ῥίατθ οοσγπρίτμ αἴξ, πθο ροποο- 

αἰ οἰίαπε ροϊείδ, 1ὰ {πάοχα πσϊπαηιθ αχρϑ!]αΐασ, αποᾷ 

Γορμιϊσοοίμπι δάξπο εἴ, σοποοσπαίαν αἴας τ}16 σεἀἀαξαγ. 

14 δπίθπι ορεπιθ ααϊεῖθ Γοιωποαις γρευβοῖπισ, 51 ΕΙΡο 

5. Ῥόγδοι 5 πιδίπμλ οομἤιξεσιξ, δᾶ “σοπ!ποιπαϊπθμν χατίας 

Ῥαμϊαιπι γεαποομπάμβ μοπο εἴ, 515 τὰ Ῥοϊογαβι θἴϊασα 

ἄἴοαι. ἄαστοῖ, ἀξ να]επίογα 7απι γθιηθᾶϊο εἰ οοριξαπατση, 

ἹΠΑΧΙΘ ἢ ΤΟΣ ποοΐφηι ψ61 Ἰαἤιξιίο τηαρὶ5, αὐάμπι ἀπΐα, 

γ6ὶ Σ6 Βιάϊαγῃ Ἰηξεεῖ, ν6] ρμευνίρι δῖ, ν 6} ἴθμυπο5. ἑασραΐοβ 



“13 ΤΑΛΗΣΟΥ. ΤΕΓΕΧΝΏΝ. 

ἘΔ. Ομαγε. ΨΙ, [350.} ΕΔ: Βαξ τῦ. (ο5γ) 
ταρώδεσε͵ γένοιτο. τοὺς γὰρ τοιούτους, σὺν μὲν ἰσχυρᾷ 
τῇ δυνάμει, «δυοῖν ϑάτεροῦ, ἢ φλεβοτομεῖν, ἡ καϑαΐρειν 
προσήκει, διορισαμένους, ὁποτέρου. δεῖ μᾶλλον, ὡς ἐφεξῆς 
ἐνῶ". σὺν ἀσϑενεῖ δὲ, “φλεβοτομεῖν μὲν οὐδαμῶς, ὕποχα- 
ϑαίῤειν δὲ μετρίως. ὅποταν δ᾽ εἰσὶν αὖ μέτοιαν παϑάρσεις, 
ἐν τοῖς ἑξῆς εἰρήσεται, πρότερον γε διορισαμένων ἡμῶν τὰ 
πρότερον. τῆς γὰρ. δυνάμεως ἰσχυρᾶς οὔσης, καὶ τοῦ κόπου 
πιαραμέγογτος, ἐπισκεπτέον, εἴτε μετὰ πλήϑους αἵματος, 

ἢ ὠμῶν καὶ ἀπέπτων χυμῶν, εἴτε αὖτῪό καϑ' ἑαυτὴν μόνη 
γέγονεν ἡ τὸν κὕπον ἐργαζομένη κακοχυμία. ᾿ εἰ μὲν γὰρ 
μετὰ πλήϑους αἵματος, ἤτου φλεβοτομητέον, ἦ τι τῶν ἀνα- 
λόγων τῷδε. πραχτέον. ἀνάλογα. δέ ἐστι, τάδε" τοῖς. μὲν 
αἱμοϊδοίδας ἐπεσχημένοις ἐκείνας ἀναστομῶσαν, ταῖς δὲ γυ- 
γαιξὶ τὴν διὰ μήτρας. ἔκκρισιν κινῆσαν, ὥσπερ γε καὶ οἷς. 
τούτων οἶδέν ἔστιν, ἀποσχάσαι τὰ σφυρὰ, πχᾷπευϑ'᾽ οὕτως 
ὑποχκαϑαίρειν φαρμάχῳ, ὃ μάλιστα οἰκεῖον τῇ πακοχυμίᾳ. 

μόγης. δὲ συστάοης τῆς κακοχυμίας ἄγευ πλήϑους αἵματος, 

οἰ πὰρ πα] ΟΣ ρα5. ἱπαμϊοίοβ μαρθαΐ; [118 Θη1πὶ|, ἢ ὙΙΓ65 

ποὸῃ αἠπαάρπε, ἀπονπλ ἰοΥαπι, ἀπὲ [ἀΠπστῖβ ταἰἐτοπτι5 

ο!Ἑ, δι ρυχραΐίο, δα μθομάα, ἰδ, ΑἸ Ορυ πο π θτι8. ΠΟΡ15, 

πἰριιπι ππαρὶβ ΟΧρΘαΙαΓ, τῖιῦ ποχ ἀϊσθίαγ,. ϑίπ νίγρβ 1π)- 
ΘΟ ογο5. ἄρ μογίθεξαχσ, [ἀπρτιΐϊθ τη οπ4τπ8 μαπᾶσπααπαπι 

εἴν, [Γοἀ ἀεθοιίο, πιράϊοοχθ ἀμ ραπᾶα, ΟΕ) πιοα! ἀπΐρην 

ἀοἠεοξίο τηθάϊοον8. πὲ, 1π [δα το μΕΠ18. ἀοοοθέμητβθ, ἢ ῬΥΪπ9, 

αὔαθ Ῥχίοχα [απὶ, ἀοἤΠηϊνουῖπηβ. Νὰ σι πη ΤΟΡΟΤΘ 

οομῇαῃπίο, ἢ Ια πιάο αἀμπο ᾿ηΓοίϊαξ, Δ ο ἢ  πγαν ἄτιτη 67. οππὶ 

ΓἈπρυϊπῖδηθ οορία, 8 οἵπὶ ΟΥ̓μαΙ5. 86. χηϊηΐπιθ οοποοοίῖα 

ΒαΠΙΟΣΙΡη5, ὅπ ΡΟΣ ἴα [1115 σοη ἢ αὲ νι Πομ5 Ἡμππιοσ, (ἢ 
1ΑΠΠ ΕἸ 6 οσθαΐ, Ναπὶ ἢ πη Γαγι στ σορῖα, διξ να- 

πὰ Ἰποϊάοηάα, πὶ Δ᾽] αυα, πο ἰαπίαπηάοτη ναϊοῖ, ασθη- 
ἄπ). ϑθὅ4πε ἰαπίυτηδειπ Ροαπξ μαθο: «αΐρι5 ΠαρποΥ- 
τ] ιοῖά65 Πα γοίθηΐαθ, ἢ μα8 ἀρογιθσῖθ; ἢ τημ]οτὶ τηθη- 

ἤχπα οομπξαρίμαο, σοίϊανῖξ, Βᾶπο ἢ ὑχονοόςοβς ἢ φαΐρπθ Βοὸ- 

χὰπὶ Ἡ1ΗΠ εἰξ,. ἢ χα] 6ο]ος ἴσα !ρα6}1ο ἱπιοῖᾶαβ. Ροῖξ μδθοὸ 

Αἰνὰβ 60 χῃραϊσατηθηΐο ἀο)οίοπα εἴ, πυρά πιακῖηο δος 

ροπιπιοάαίπιπι σπαὶο (ποοὸ ἢ. Ομοᾷ ἢ νηοῦ ἰαπΐατ ἔποοῖ, 



“ΠΟΙΌΣ 4. 240 

ἘΔ. Ομεσε. ΨΊ: [3520.} ἙἘδὰ, Ῥεῖ, ΤΥ. (257.)} 
2 ., - - ΄ 

ἐπὶ τὴν οἰχείαν τῷ λυποῦντε περιττώματι κάϑαρσιν ἔργεσθαες 
εν ᾿ » ΄, 3᾿ “ὰ 

“ρή. λυπεῖ δὲ ποτὲ μὲν ἤτον πιπρύχολον, ἢ μελαγχολικὸν, 
ἢ "ὦ - ὃι'. ς ΐἷ τ᾽ Κων Μᾳ ὭΦΗ 
ἔστι δ᾽ ὅτε φλεγματῶδες, ἢ ἁλυκὸν, ἢ ὀξὺ, καὶ τοὐτών 
»"» ᾿ ε ΠῚ ΄ ΕῚ 
ἕσαστον ἢ ὀϊῥωδέστερον, ἢ παχύτερον, ἢ μέσον πως κατὰ 

΄ ς τ “ ,΄ " 2 
τὴν σύστασιν" ὑπὲρ ὧν τῆς διαγγώσεως ἤδη λέγωμεν. εἶ 

Η͂ .“ ᾿ - ΄ ς ΄ ΄ Ὁ Αδ) 
μὲν ἅμα τισὶν ἐξανϑήμασιν ἡ ποπώδης γένηταν διάϑεσις, 

ς - ε (77 -: τ: 
ἐξ ἐχείνων ἕτοιμον εὑρίσκειν, ὁποῖόν τι τὸ εἶδός ἔστι τοῦ 

͵ " , " 8’ ἂς » Φῳ," 

περιττώματος. εἶ δὲ τούτων χωρὶς, ἐπὶ μὲν εὐχύμου φύσεως 
ΡΣ ᾿ς ΄ " - »γκ. ΄ } 

ἔξ τε τῶν “προηγησαμένων ἐδεσμάτων, καὶ τῶν ἄλλων ἡπάξ;, 

τῶν, ὕπόσα συνέπεσεν αὐτῷ, “ακοχύμου δ᾽ ὄντος φύσει, 
πἀντεῦϑέν τι ληπτέον. εἰρήσεται δ᾽ ἐπὶ πλέον αὖϑις ὑπὲο 
τῶν τοιούτων χράσεων" γυνὶ δὲ περὴ τῶν ἄλλων λεκτέον, ΣΕ 
᾿- - ᾿ , 5 - ᾿ ΜΞ 

ὧν καὶ αὐτῶν ἔνεστε τεπμήρασθαιν τὸ τῆς παχοχυμίας εἴ- 
" ͵΄ . ᾿ , Ἂ 

δὸς, ἀργότερον μὲν γὰρ διητημένοις φλεγματωδέστερος 
ω “΄ γ ν Η͂ ΄ » τι 

ἀϑροίζεταν χυμός" ἐν πόγοις δὲ, πλείοσιν ἤτον πικρύχολος, 
ε . ᾿ ᾿ ΣΤ" - 

4) μελαγχολικὸς, ἐν ϑέρεν μὲν πιχρύχολος, ἐν φϑινοπώρῳ 
᾿ . η " ᾿ " ᾿ , - 

δὲ μελαγχολικός. ἀλλὰ καὶ τῶν πόνων τὸ μῆκος ἐπισχεπτέαν" 

μϊαας. οἰΐσα [ἀπραΐπ15. σορίαῃν [ΡΠμξ, ρανραῖῖο Ρεοίοηδα 

εἴ, αμαο Σηἤεβαμτεῖ Ἐχοσεπιεηΐο. πὲ δοοοποίῃᾳ. [πίρῇαξ 

ψΕΙῸ 8145 ΒΊΠοΙμπι, 4188 τη απ Πο ἰστπι, 4115. θἱταξίο-: 

Γαπι,. [εἀ συρα νοὶ [ἈΠ πὰ νῈ} δοιάππὶ ἢέ, αἴατθ Βορατα 

υοάμροξ δὰΐ ἴθγο Ῥγορῖιτθ, δπξ ογα 5, φαξ χηρήτα 482-- 

Ῥὲα οομβοθημα; ἀφ. απογὰπλ αἰ οου πθπἀοσυ) ποίϊς 

Ἅ10 ΔΡΩΏΠ5. ΟἹ οαλὰ Ρ.Π 1 }8. απ δι δ} 16 ΠῚ Ἰ5. αἵ 

ἔξοῖιι5 οομἤϊαξ, 6ὃχσ 18 1401115. Ἰπνϑηΐα ΟΥΙΕ ΟΧΟΣΘΣΘΏΣΣ 

ἤρροϊθβ; ἢπ αδρίαιιο 118, 1π ῬΟΠΙ ααϊάθῃ [ποοΐ σογροσίθιις 

ἴα ΟΧ Σἰδ (ΕΣ ρῥυαθοθογαμπί. Οἱ 15, ἴππι ΓΘΙΙαΠ18, 40.468 

ρἢ18. Ἰποϊάονππιί. ἴη 115 νϑῖο, αῃϊΐ πῆδῖοβ [πσοοὺ8 παίωσα 

ΘΟΙΠσπε, ΒΗἷπο αποαπθ ΠΟΡΠΙΗΠ] σαρὶεηάπῃ!. ϑεᾷ εἰς 

Θ) απο οαΣ ἔθιηρ σ θη 115. ἘΠΡΘΣΙΙΒ ΡοΙξ δρεέῃσ: ᾿ἡτπς ἄς 

τ Ἰατιῖβ ἀσαηλμ5, 6ΧΣ ΘἘ1 0118 ΠΠοοὲ ἀθ Π141}1 [σοὶ Γρβοῖθ δου- 

7θοξυγϑιη ἀσοῖρορθ. Ηος ψοσο οἱξ πλδὶὶ [πσοὶ δΥΡΙ ΘΠ αμΣ, 
ΟἿΣ επῖπὶ ἦπ οἱἷο ἀδσαημξ, Ζ1 ρῥ᾽ϊαϊοίσμη ἀσοσνασο Γποσπτῃ 
ἴΌ]οπί. Οποὸβ σηη] τι5. ἸΔΡῸΣ δχθγοθξ, 11 ὈΣΠΟ πη) γ 6] της- 

Ἰδποπο σα, 1ΠΠπ|πὲ «οίϊαξθ, παπο δυϊατηπο δίδπαπί. Οαΐπ 

οἴαῃι, ἂπ αϊπίησμι ἰαρογαθ ἡποσιτιῖ, 1Π|ρ]σ οΠ τγη εἢ; 



ΠΡΥΣ ΤΑΛΗΝΟΥ ΤΓΙΕΙΝΩΝ 
ἘΔ. ΟἸιατε. ὙΙ. [1501ϑΘςΚ. ἘΔ. Βεῖ, ΤΥ. (657. 
“ . 32) 5 ΄ ΄ μι πὶ ᾿ 
ὅσῳ γὰρ ἄν ἐἀσν πολυχρονιώτερον, τοσούτῳ μᾶλλον ἐπὶ τὸ 

ΕΣ 2 ΄ " ΄ .“ “ » μελαγχολικὸν ἐχτρέπονται. καὶ τοίνυν, ὅσον μὲν ἅμα πολλοῖς 
δρῶσιν ἐγένοντο, παχύτερον ἐργάζονταν τὸ περίττωμα, 

΄ . ἐς - “ ς, - 
λεπτότερον δὲ οὗ χωρὶς ἱδρῶτος; ὥσπερ οὗ ἐν χειμῶνε καὶ 
ΟΣ ΜΞ ἐπ ᾽ 9. 5 Ρ- 
ὅλως ταῖς ψυχραῖς καταστάσεσι. συνεπισκεπτέον δ᾽ ἐν τῷδε 

Ζ ᾿ξ ΝΥ - , “ 
καὶ περὶ τῶν οὔῤων τοῦ πλήϑους, ὥσπερ γε καὶ περὶ 

-“- - ν᾿ ᾿ » 

τῆς τῶν ἱδρώτων ποιότητος" οἵ μὲν γὰρ ὀξώδεις, οὗ δὲ 
-«. νν ε " ΄ ι 3, ΄ " - γ, 

ἁλμυροὶ; οἱ δὲ οἷον βορβύρου τινὸς Κ' βρόμου σαφῶς ὄζου- 

σιν, ἔνεστι δὲ τοῦτο καὶ διὰ τῆς στλεγγίδος, ὅπότε λούονται, 
σκοπεῖσθαι, πολλάκις γοῦν ἐφάνη πικρόχολος ἀκριβῶς, 

οἷος ἐπὶ τῶν ἰχτεριώντων ἀποκρίνεταυ. διάγνωσις δ᾽ αὐτῆς 
ῥᾳδία καὶ πρὸ τῆς γεύσεώς ἐστιν ἔς μόνης τῆς χοοιᾶς" 
ὠχοὰ “γὰρ ὁμοίωξ τῇ τοιαύτη χολὴ φαίνεται. πολλάκις γὲ 
μὴν ἐπὶ πόνοις ἰσχυροτάτοις καὶ καύμασι σφοδροτάτοις 
ΕΣ “- ᾿ ΕΝ Η ᾿Ὶ ᾽ ᾿ ΄ ν ᾿ ἀκριβῶς ξανϑὴ ὥφϑη. καὶ μὲν δὴ καὶ μέσος ποτὲ καὶ 

ΕῚ - " , - 
μιυκτὸς ἐξ ἀμφοῖν, οἷον ὠχούξανθϑός τις, ὥσπερ καὶ ὃ τῆς 

χολῆς χυμός, ἔστι γὰρ καὶ τοῦτον ἰδεῖν ἐν ἐμέτοις τε καὶ 

αὐαηΐο οπὶπιὶ ἔπουπξ ἸοΟησίοσοβ, ἰαπίο [απὶ δα τπϑ]απομο- 

παπ σεπεσαπάαπι Πα Ρ5 ῬΥΟΟΙνα5. ᾿ Ῥγαρίοσοα, απ ὉΠπὶ 

ΧΩ]ο [πᾶόῤτϑ  ἥμππέ, [1 ογαΙΠτ5 5 Θχουθηὀπππὶ ἴδοπηηΐ ; 

αὐ ἤἴπὸ {πᾶοσϑο μῬογαριαηΐητ, Πιασὶσ ἴόπαθ, νέαι «ἱ 

Βγθηηθ 'εὲ ΤΡΙσΙ 4. δδγ15 [ἰαΐα [πο ρ τσ. Οοπἤπάδγαπάιϊιμι 

δὰ Βαδθο οἷ αἰϊᾳαϊᾷ πὸ [Γοἰὰπὶ ἀθ αγίπαθ᾽ πη] απο, 

[εὦ οἴἴαπι ἄς [πά|ογ]5 ἀααιαῖο; Ἂἰσ πιδιιμιθ Ῥαγεϊμα δοῖτ- 

ἀὰθ, ρατίϊπι [ΔΠΠπ5 οἱ, ραγπι νοὶ Ἰαξα) απὲ στὰς 

ῬΙὰπς. οἱοῖ ; 1σθξ πίον πος ὃΣ ΠΕΡῚ ἀδρυδμοπᾶεγε, 

ατιππι᾿ Ἰαναπίαγσ. ὅϑδαθρθ χαιμᾷπθ δηλδν 5, ῬΊΙΉΠΘ. ΔρΡΡαΧαΙ, 

14}15. πᾶίαπο ποῦρο τορίο ἸΔΡοσγαπεθι5. ΘΠ τπσ. ἘΠῈ5 

ψόγο αἰ θποΐίο δέξαι οἰΐτα σαηλ ἴα. 1115. εἰ οχ [010 σοϊοχα, 

ΟΥΡΡΘ Ραμ τάμπ5 Ῥυὸ δ] Πα] Ὀ11Π15 χαϊϊοπα ἀρραχοί. 816: 

ΡῈ ἰάποι ῬΟΙΣ ψα!!αϊΠίπιοβ Ιάροσο8 δὲ νϑβοιθμ Πηπεσπι 

Βοπιὰ γίαπ ἔαντια οοπρροξιι5᾽ οἷϊ. - ΑἸ σιαπᾶο χπράϊας5 

ψοϊατ ᾳαοάδαπιπμοάο 

ΒάπιοΣ τρίς δ᾽ Ἰο α : 

δὺΐ 

αἴααθ ΟΧ ΔΙ ΟΡιι5. Υὐἱχ ἔτ. ΘΟ ΠΕ", 

Εχ γαϊπάο ἤαναβ, «ἀθιΠαδιποάίμ εἰ 

πῆς δαϊὰχ 1 νοιηῖτ ἀο)εομοπεαθθ δαΐ ρΡα]]!ἀπαι, 



ΤΟΙΌΣ 4. ἐ ἜΣ 
ἙΔ. ΟἸίατε, ὙἹΙ. [120. 1521.} Ἑᾷὰ. Βαῖ, τν. 57.) 

διαχωρήμασιν᾽ ἤτοι 77 ὠχρόν, ἢ ξανϑὸν, ἢ ἐξ ἀμφοῖν σύν- 
ϑέτον. [121] ὅποῖος δ᾽ ἂν οὗτος ἔν τῷ σώματι περιέχηται, 
τοιοῦτον ἀγαγκαῖον αὐτοῦ φαίνεσϑαι καὶ τὸν ὀῤῥόγ. ὅ μὲν 
οὖν ἱδρὼς τῶν καϑ' ὅλον τὸ σῶμα πλεοναζόντων χυμῶν 
ἔστι γνώρισμα, τὸ δ᾽ οὖρον ἐχείνων μόνον, ὅσον περ ἂν 
ἔν τοῖς ἀγγείοις περιέχωνται. μηδὲν οὖν πιαραλιπεῖν ὕλως, 
ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἱδοῶτας ἐπισκεπτέον, ὡς εἴρηται, νῦν δὲ παΐ 

πότ αὐτὸν τὸν κάμνοντα χελεύευν αὐτοῦ ἀπογεύεσϑαν πρὸς 
ἀκριβεστέραν διάγνωσιν. ὕπερ εἴωθεν ἔστιν ὅτε καὶ αὐτό- 
ματον γενέσϑαι, παραῤῥυέντος εἷς τὸ στόμα τοῦ καταφερο- 
μένου πολλάκις ἔκ τε τοῦ μετώπου καὶ τῶν τούτου μορίωγ. 

ἐπισχεπτέον δὲ καὶ τῶν οὔρων τήν τε σύστασιν ἅμὰ καὶ 
τὴν χρόαν, οὗ παραλειπτέον δὲ οὐδὲ τὰ ἐναιωρούμενα, 
οὐδὲ τἀ ὑφιστάμεγα ἀνεπίσκεπτα.- τὰ τοιαῦτα σύμπαντα 
γὰρ δη,. οἵ ἀκριβῶς, ὅποϊῖον τι ἐν ἀγγείοις ἐστὶν αἷμα, χολώ- 
δους μὲν οὖν ὄντος ἀναγκαῖόν ἐστι καὺ τὸν ὀῤῥὸν αὐτοῦ 
χολώδη φαίνεόϑανι καϑ' ἑκατέραν τῆς χολῆς ἰδέαν, ὁμοίως 
δ᾽ ἔτι καὶ φλεγματώδους ὑπάρχοντος. ὅταν μὲν οὖν ἀκριβῶς 

Παναιη, δαΐ ες πἴσοστθ σοιῆροπέπια 1106 Ὁ ̓πίπαθυι. Οπ8115- 

Θμπα6 ΨΟΙῸ 15 11 ΘΟΥΡΟΧΘ μαρείμν, ἰα]6 πϑοοῖϊο 9 οἤτ5 

ΔΡραχϑθαΐ [δσιιπ. ἄσ Γἀοῦ αᾳαΐάδμ; Γασοογτια, ΧὩ 1π πῖ- 

ὙΟΥῸ Θονροσο ἀρηπμάαπί, ποίᾳ 6; τιΐπα βοσππὶ ζαϊλἔι1), 

ἋΣ ναῇβ οοππομπίοσ, ΟἸηΠηΟ ΘΟΥΡῸ Ἠ181] οπ θη ππ), 

ξεὰ Γαἴον χποᾳαο ἰρῖθ, ἀξ πιοᾶο ἀϊχίηιαθ, 1αΓριοοπ 8. 

ἈΠαπαπἄο νογὸ Ἰρἤτηι, 41 αἰ οΣεεν, συγ Γαάοχοπι ἤπαπι, 

ἤμο᾽ σοΥ 5 που πο θα, Ἰαθθηιθ; 1ἃ αποά αἰϊᾳααπάο 

[ὰᾳ Γροπίθ δοοίάοσο. [ο]οῖ, ἄπ ἐσ ἔγοηίθ δὲ 675 ραυεθαβ 

ἴπ ο5 ἴαθρε ἀα]αβιίον, Αδπηατο ργαρίοσθα ὩΣΙπα6 ἔπη 

οΟὨ ἢ θη θην, ἔπι ΘΟ ΟΤ τ Ορογίθριξ, ϑδεᾷ πιὸ παρ ἴῃ 

εὰ ρεπάφηξ δας ΓαΠάιπὲ Ῥγδθέθυ πη εσο σοηνοηῖθέ, [οἄ 

ΟΠ Ρογροπάενο, Οἰ)αϊμπσαϊ απΐμι [ἀπ ρυῖ8. ἢ, απ ναῇβ 

ΟΠ ποῖμσ, δὰ Ρ]6η6 οἰϊεπάπηξ; αὐαπάο, ἢ 15 ὈΠΙοΐπε Πέ, 

Τεσται “ποίαθ 6715. ΜΙ Ποαπα. εΠ ποθ οἷ, 1ἄψαθ ῥσὸ 

ὉΠ 5ν15 Β1Π15 χαϊΐοπμα; ΠΠῚΠῚ χηοᾶο γμἱξαϊίοίαμη, ἢ 15 

πὲ Ριξιχίοία5, Ἔγρο, ἋΡῚ ογαάπβ ρίαπα 15. εξ, πεαιο 



ΞΕΞ ΤΑΔΉΝΟΥ ὙΣΙΒΙΝΩΝ 
ἘΔ. Ομασε. ΨΊ. 151.} ; ος Ξᾷ. ΒΓ, 1Υ. (557. 
ἄπεπτον ὑπάρχῃ, λεπτὸν καὶ" ὑδατῶδές ἔστι τὸ οὖρον, οὔϑ᾽, 
ὑπόσεασιν ἴσχον, οὔτε ἐναιώρημά τι΄ πεττομένου δὲ ταῦτα 
φαίνεται, καί τιγες ἄνωϑεν ἐφίστανταν νεφέλαν λεπταὶ, κα- 

ϑάπεο καὶ ἡ καλουμένη γραῦς καὶ ἐπίπαγος ἐπὶ "τῶν ἄπο- 
τρυχομένων ζωμῶν. - εἰ δὲ θολερὸν, οἷον καὶ τὸ τῶν ὑποζυ- 

γίων, φαίνοιτο , δηλώσει ἐμπεπλῆσϑαι μὲν τῶν καλουμένων 
ὠμῶν χυμῶν τὰς φλέβας, οὗ μὴν ἡσυχάζειν γε περὶ αὐτοὺς 
τὴν φύσιν, ἀλλὰ πέττειν ἐῤῥωμένως. εἰ δὲ καὶ διακρίνοιτο 
ταχέως τὸ ὑφιστάμενον, λευκόν τε εἴη “αἱ λεῖον καὶ ὅμα- 
λὲς, ὅσον οὔπω φήσεν πρατήσευν ἁπάντων αὐτῶν τὴν φύσιν. 
εἰ δ᾽ οὐρησάντων μὲν εἴη καϑαρὸν, ἀναϑολωϑθϑείη δ᾽ εὖ- 
ϑέως, ἐπυχειρεῖν τῇ πέψεν τῶν ὠμῶν χυμῶν ἐνδείκνυταν τὴν 
φύσιν, εἰ δὲ μετὰ πλείονα χρόνον, οὐκ εὐθὺς, ἀλλ ὕστε- 
ρον ἐπιχειρῆσαι. κοινὸν δ᾽ ἐπὶ πάντων οὔρων ϑολερῶν 
ἔστω σοι γνώρισμα ἢ διάκρισις, ἤτον ταχέως, ἢ βραδέως, 
ἢ μηδ᾽ ὅλως γιγγομένη. εἶ μὲν οὖν ταχέως γίγνοιτο, καὶ τὸ 

ὑφιστάμενον εἴη λευκὸν καὶ λεῖον καὶ ὁμαλὲς, ἰσχυροτέραν 

ἴοπμαῖβ ἀσποίδα6 τὐπα σοσηϊίαχ,, ΙΒ] ποὸ φαοά ΓπρΠᾶφαΐ, 

πἰθο αποᾶ μεπάραξ, ἴὰ [6 Βαρθπδ; δὲ ψϑτο οομοοοίτιβ, άθο 

1π. αὐῖηα ἀρρᾶγτοπί, εαἴᾳψαιθ εἴἴαπι πα θοι]ας «παράδηι 4ε- 

ΡΟ. ἔθημεβ [προυατξ, νοῖθ ατιὰθ 1. Γαπητηο Ἰαοῖς 60}}1- 

σἰῖασ, εὐ πᾶς 1π ππηπιο γοἼσογαῖ! Τα 000} σοπογον!, 

Οὐοᾶ πὶ ἰμυθιάα Πέ, α114115 νϑίθυ: που πὶ νΙΠίαγ, οὐ 15 

ψοραίῖ5 Παμπουῖ 5 τοίοσίαϑ φαϊάθην ψαπαβ ἱπάϊοαρίε, ποῖὶ 

ἰδιπθα οεἴαντο παΐυγαπι, [6 6085. νψδίθηΐον ΘΟλΘΟΘΘΣΘ, 

ΘΙ γεσὸ σΟ]οσὶ5 [οραταῖϊ ογαῇ! ἃ Ἰἰαυϊᾶο 1) δὰ σϑυΠ ΠΤ, 

ἄϊᾳας, ᾳιοῦ [ὈΡΠαϊΕ, ἸΡατα, ἰἴαθνθ. οὲ ἀθάπαῖθ, 74Π1}81} 

ξαρογαίισατη 608. ΟΠΊΠ68 γπιαΐπγαπι πα! οαθ!ξ. ϑ8π, αὐτὴ 

ΘὨΜΠΘΙΟΣ, Ῥαχα πὲ, φγοΐϊητι8 γΈΓῸ ἔθπτρθμσ, 16πὶ ογσαϊ 

ἕαοοὶ σοποοοίϊο 6 ΠῚ ἀραντος παϊητατα ἀσοεῖ. ΑΣ ἢ ἱπίον- 

Ῥοβίο ἐδιροσθ ξωγδέιγ,, ποῦ ῬγΟΩμ8, [64 ῬΡο[ξ ἀσοτοῖζα- 

ταῖν ηπηθαΐῖ, Ψογαηι ΟὨΗΐτιπ 4πᾶ6 {ΠΣ απ τ ΠΓῚ ΠΟΤ ΠῚ 

Βομ γα 8 ποίσ οἴο ἱρῆπ5 ογαῇὶ ἃ. Παυϊάϊοχα [εραγαῦο, 

ααΐ ῬγΓοροΥδ αὐξ ἰατάθ ἔδοΐα, αὐδ ΟἸΠΙπο πᾺ}1ὰ. Ετσο, [ὶ 

Ῥυοιπιβ ἥαξ, εἰ ἀποά {Πα Ξὲ δἱριιην, Ἱἱπενε οὲ δο- 



ΑΟΙΌΣ 4. ἐξξ 

ἘΔ. ΟΠἸατε. ὙΤἹ. [121.} ᾽ Ε Ἐά. Ἔαϊ. τν. 7. 558.) 

ἐνδείκγυτίαι. μακρῷ τὴν φύσιν ὧν πέττει χυμῶν. εἶ ὃ᾽ ἀγαϑὴ 
μὲν ἤ ὑπόστασις, ἐν χρόνῳ δὲ γίγνοιτο πλέογε, κχαὶ τὴν 
φύσιν ἔν ἀθόνῳ πλέονι κρατήσειν τῶν χυμῶν ἐπαγγέλλεται. 
εἰ δ᾽ ἤτοι μὴ διαχρίνουτο παντάπασιν, ἢ σὺν μοχϑηραῖς 
ὑποστάσεσιν, ἀσθενής ἡ φύσις ἐστὶ καὶ δεῖται βοηϑείας 

τιγὸς εἰς τὸ πέψαι τοὺς χυμούς. (258) ὥσπερ δὲ τὰ οὖρα 
τῶν ἐν τοῖς ἀγγείοις χυμῶν ἐνδείκνυται τὴν διάϑεσιν, οὕτως 
οἱ ἱδρῶτες, καὶ τὰ ἄλλα τὰ περὶ τὴν σύμπασαν ἕξιν τοῦ 
ζώου φαινόμενα τῶν χκαὲ ἐκείνην ἐστὶ δηλωτικά. ΘΘερμο- 
τάτη μὲν γὰρ αἴσϑησις ἀήϑης ἐν αὐτῇ γένεται, τῶν θερμῶν 
ἐπιχρατούντων χυμῶν, ψυχροοτάτη δὲ, τῶν ψυχρῶν. καὶ λευ- 
πόξερου μὲν ἐπὶ ταῖς τοῦ φλέγματος, ὠχρύτεροι δὲ ἐπὶ ταῖς 
τῆς χολῆς φαίνονται πλεονεξίαις, εἰ δὲ χαὶ ἀκρατεστέρα 
ποῦ εἴη, ξανϑότεροι, τὸ γὰρ “χρῶμα τῶν χυμῶν ἐστιν, οὗ 
τῶν στερεῶν τοῦ ζώου μορίων, ὅταν γὲ μὴ ὑποχωρήσωσιν 
εἷς βάϑος οὗ χυμοί. συμβαίνει δ΄ αὐτοῖς τοῦτο διὰ κρύος, 
πο ΣᾺ ὅν“ ΥῪ ᾿ - ͵ ὅν ἡ 7 ΕΙ ἥ ἢ ῥῖγος, ἢ πάϑος ψυχικὸν, οἷον φόβον, ἢ λύπην ἰσχυρὰν, 

4.816, [ΠΡΟΣῚΟΥ Θὰ Ἰοησ6. πιαίαγαηι [μ0018, 4108 ΘΟΠΟΟΘαΣ , 

οἰϊοπᾶϊ. ὅϑ.κ Ῥοπαπι πὲ, αμποᾷ Τρ άϊε, [οἅ «ιοᾶ ροΐ 

Ἰοηρῖι5 1ηΐοσροπίθπη ἰοηρὰ8 ΟΠ σαΐανῦ, δα Παϊηγ πὶ 

ἸοπιροΣ5. ἤραῖίο Πιροχαΐαχαπι ἴποοοβ πσποῖαῖ. ΘΣ ψεχὸ νὰ] 

ΟὐλΠἶηο ΠΠ]116 ἔθραταῖο, νεῖ 1ᾶ, αὐοᾶά ΡΠ αϊξ, ἡχαλθτα 

πε, πο 1} 18 παΐατας Πρυοαίαγ, ἐροΐαιιθ ορα αἰΐχαα 

αα πσοοβ. Ῥουοοσηοπάοβ. ϑίθα ψαΙῸ τὐπὰ [ὨΠΌΘΟΣΈΙ; 

απ ἀῃ σαΐβ5 ἔαπξ, αἰοοΐαπι τχοάϊε, 118 [ἀαἀον αἸϊδαὰς, 

αἴας ΡῈΣ πο  Ὡπλ Δ Ώ1Π16}15 Βα τα ἘΡΡαΥθηξ, ἐ05, αἰ 

ἽΠῚῸ ἴω, αἢοοϊαβ ἀδιπομῆσαηῖ. ΔΙ ἴγατ9 πασηατια 

ΓρηΓα5 ἐηΠπθὲτβ ἢτ, ἱιρογαπέθτιβ 11 δὸ (α]1α15 ἰποῦῖβ, ΖτῈ- 

δἰ αΙηιβ νοσο, «αι ἐγ ισΙαΣ ἀοπηϊπαηΐασ. 76πὶ ΔἸ ΡΙΟΣ 68 

Ῥήδϊα Γαρδγαπίθ, ράπιαλοσοό ΠῚ ἀρυτἀαμΐα δεχππηἴῸΥ ; 

«ιοὰ ἢ χλογαοῖοσ 1115 πὲ, οἷϊαπι ρΙάπς Πανίοσεβ. ϑιαι- 

ἄξμι οο]οὸν ἃ ἴἰπιοοὶβ ργονθηλξ, ΠΟ 6χ [Ὁ]Π415. αὐιϊη1.}15. ραχ" 

ἘΡα5, πέαθπο πίη [6 ἔποοὶ τ αἰΐαπι ποῦ ΣΘΟΕΡΟΧΏΙΐ. 

ΛΘΟΙῚΣ τόσο 14 118 Ῥσορέεσς ὥιρσοσα, ΤΊΡΟΣΟ5, Ὑ] δ} 

«Ἰδοίαβ, νοι Ὁπιόχο, τ 1 Σπσομτθῖι ἸΠΙ απ, ν 6] 1π- 



454 - ΓΤ ΑΔΗΜΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

Ἐᾶ, Οἴιατε. ΨΙ. [τῶ1..122.} ἘΔ. Βαϊ. ΤΥ. (58. 

ἢ ἀρχομένην αἰδώ" μηδενὸς: δὲ τούτων παρόντος, οὐχ ἂν 
ποϑ᾽ ὑπονοστήσειαν εἰς τὸ βάϑος οἷ᾽ χυμοὶ, ὥσπερ, οὐδ᾽ 
ἐπιυπκαύσαιδν ἄν ποτε τὸ δέρμα βιαιότερον δρμήσοντες ἐπ΄ 
αὐτὸ χωρὶς τοῦ παϑεῖν τι τὴν ψυχὴν; ἢ ϑάλπος ὁ “ἄμετρον 
ὅξωθεν περιστῆναν τὸ ζῶον. ὀργισϑέντων οὖν ποτὶ ἰσχυρῶς;. 
-ἢ ϑυμωϑέγτων, ἢ τὴν ἐκ τῆς αἰδοῦς οἷον ἄμπωτιν τῶν 

χυμῶν ἀναφερομένων; μὴ προσέχειν τὸν νοῦν τῇ χρόᾳ. 
Ζροὶς δὲ τοῦ βιάξεσϑαι τὸ περυϊστάμενον ἔξωθεν ἥτου «ψυ- 

χρὸν, [122] ἢ ϑερμὸν, ἤ τι πάϑος ὧν ἀρτίως εἴρηταν γε- 

γενημένον., ἀψευδής ἔστιν ἧ ἐκ τῆς χροιᾶς τοῦ ζώου διά- 
7γώδις, τῶν χυμῶν. ὡς οὖν τὸ μὲν λευκότερον ξαυτοῦ 17εγο- 
ὃς σῶμα τὸν φλεχματυκὸν ἐπικρατεῖν ἐνδείκνυται χυμὸν, 
τὸ δ᾽ ὠχρότερον ἢ ξανϑ'ότερον τὸν χολώδη » κατὰ τὸν αὖ- 
τὸν τρύσον καὶ ἡ ἐπὶ τὸ. ἐρυϑρότερον ξκτροπὴ τοῦ κατὰ 
φύσυν αἷμα πλεονάζειν, ἢ δὲ ἐπὶ τὸ μελάντερον τὴν μέ- 

λαύναν χολὴν δηλοῖ, δόξεις δ᾽ ἄν σοί ποτε καὶ οἷον μο- 
λίβδου τὴν χρόαν ἔχουν, καὶ αὖϑιο οἷόν. τις μίξις εἶναν 

λευκοῦ τὸ ἅμα καὶ πελιδνοῦ, παξ ποτξ τὸ πελιδγὸν αὐτὸ 

εἰρίοπίομι σεγθομπάϊαχα : ἀπούπτη ΠΏ ἢ δαπὲ, πππ|- 
αυδία [6 ἴπ δ᾽έατι υθοϊρῖθηςρ (ποοὶ, αποιπδαιηοαπμῃ Ὧ60 ἴῃ 

οτίΐοτα νἱο] θην 5. Ἰυυπουέοβ πᾶπὸ δαπχεμξ ἀπαπαα, ἀπὶπ 

απΐτιτιβ ὉΠΙᾳὰο πιοᾶο αἰϑοίμβ. πὲ, δαΐ δεία ἐπημηοᾶϊοο. δηὶ- 

χη8} οχ τι πίθου ορμάοαίαν; Ετρο σϑμουαθηξο σομιμ 8, 

δαΐ ἱταῖϊ5, δαξ ἴπι Ῥυᾶοτα να Ὑϑοὶ ργοσαηρτ5. [6 Ἠστηο- 

αἱραβ ἱπίρίοεγα οοϊονθπὶ ποὴ ορογίεί. Αἱ ἢ ῃςο διαί θηξ5 

νἱοϊομέία ο41141 ἔιρίαϊνα, ἤδο Ὁ]1ὰ5. ατιηΐ αἰξδοία5β, σπ]α5- 

χοᾶ! Ἴδπι ἀϊοΐῃβ5 δ, [αϑῆξ, σον ιινα [ἀσοὶ δι π)6115. οο- 

δαλῖο οχ οοίοτ ἀδέητ, Ταπαπδιη Ἰφίτου σουραθ,), ΠΟΙ 

Αἰρῖπ5 [ΟΠτο οἱ οἰδβοΐατα, Ῥιαϊτοίαμα. ἀραπάεγ [ἀοοππὰ 

ἀπάϊοαϊ, Πομϊοὶ ρ4]}1ἀἴπ ἀπὲ Πανίυ5, ὈΪΠΠοίμαπι, 11, ΒΟΠΡῚ 

ἐα τυρὶουπαῖαβ, απδίη ᾿Υὸ παίωχα) οἱξ. πισίαΐμπι, [αγιρυῖτῖ8 

δραμάαπίϊαγη [ΡΠ Πρητθοαι, Πουθὶ δα τἰστίτβ, πΐστατα [α- 

Ῥοτϑῖδ Ὀ116π οἤεπάϊ, ΨΙάΘα5 Ῥγαθἕοσθα, σϑὰ Ῥ]ΌΠΙΡΙ 6010ο-- 

το Δ᾽ απαπο πόμπημ!]οβ Βάρογε, τανίαβ δηπαπᾶο σοα 

τρἰχίσγαια 6[Γ6 101 Ἡνίδίαπα, δψααπᾶο Ἰένοχοπι (ο]απι ἅπα 



ΑΟΓΟΣ 4. τ 
ἙΔ: ΟΒματε. ἍἹ. [122..} ὁ. ἘΔ. Βα τν. (ω58,) 

μόνον ἐπικρατεῖν ἄνευ τοῦ λευκοῦ. τὰ τοιαῦτα οὖν χρώ- 
ματα τὸν ὠμὸν ἐπιχρατεῖν ἐνδείχνυταυ χυμόν, ἔν εἴδει μὲν 
ὑπάῤχοντα φλέγματος, ἧττον δ᾽ ὑγρὸν ὄντα τοῦ συνήθους 
ὀνομαζομένου φλέγματος. ὡς τὰ πολλὰ δὲ οὐδὲ γλυσχρότης᾽ 
αὐτῷ πρόσεστιν ὧς; εἴ γ8 προσήκου, τὸν τοιοῦτον χυμὸν ὃ 
Πρφαξαγόρας ὑαλώδη παλεῖ, ψυχρὸν μὲν ὑκοινῶς ὑπηρχοντα, 

παχύτερον. δ᾽ ἧττον ὄντα τοῦ κατ᾿ ἐξοχὴν ὠμοῦ ἘΡΌΡΕΤΟΣ 
θευομέγου. κοινῇ μὲν γὰρ οὗ τοιοῦτον χυμοὶ λευκοί τὲ χαὺ 
ὠμοὶ πάντες εἰσὶ," προσαγορεύεται δ΄, αὐτῶν ἄλλος ἄλλη 

ποὺ οὗ τοῦ νῦν ἐνεστῶτος “αιροῦ διορίσασϑ᾽ αε 
μόνου γὰρ εἶς τὰ παρόντα τοῦ κοινῇ πᾶδν 

προσηγορίᾳ. 
πάντας αὐτούς" 

συμβεβηκότος δεόμεϑα,. τοῦ μηδέπω. ,κατειργάσϑοαι τελέως 

αὐτοὺς ὑπὸ τῆς. φύσεως, ἄλλ ἔϑ' ὑπάρχειν ὡμούς. ἐν με- 

ϑορίῳ γάρ ἔστι τὸ αἷμα τῶν τὲ ᾿χολωδῶν χυμῶν καὶ τού- 

τῶν, ὧν τὸ γένος ἕγὶ προσρήμότυ καλεῖν ἔξεστιν ἢ ὠμὸν 
χυμὸν, ἢ φλέγμα. ἔρεῖνου μὲν γὰρ ὑπερκατεργασϑέντος 
ἀποτελοῦνταν τοῦ αἵματος, οὗτον δ᾽ :οὐδέπω γεγονότος. ἔστε 

δ᾽ ἑκατέρων ἄπειρος μὲν ἡ κατὰ μέρος διαφορὰ, διώρισταν 

41ῦο οοππῆογα. ΕὙροΟ. δ) [πηοᾶϊ ΦΟΙΟΣΘ5. οὐ αμι ἀόταΐπαῦς 

Τποθαχα ἡπαϊοαπε;: αἀαἱ αἀππηὶ 4θ σθπθχθ. δὲ ρἤπαιίαο, τηΐπτια 

Ἰαγάθι Βαμα] 15 μαρϑέ, αθδηη 68. ατ|66 ῬαΡΙΙοΘ, γοσαίτ: 

Ῥἱῖία; τἸθνιπηάτια νθῈ0 Βαϊ ῃ60 ᾿οπέοτ' τοῖς, " Νά ὶς 

Β «ἅἀπι,. Ῥναχαρούδθ θα πιο ᾿ποοθῃ νἱϊγθιπν Δρρο!]αΐ, 

Θρυθοῖθ απἴάεπι ζρισιάσαν, ογαίίαμ ἕαπαθμ 60, αὔθτα οτπ- 

ἄπηα Ῥ6 ᾿Θχοβι πίη σοοδμξ, οδεέθ. Ὠ}1Π88. Οεποσγα ον 

ἀριξον. οὐαϊηοαϊ ἴμαθοῖ οὔ 65 αἷθί οὐπάίᾳαθ απ, πογηρη-- 

οἰαΐαγανη σοσοὸ αἰΐα5 αἰἴϑοιν (οΥ ΠςΌτ. Νεςο αἰξτιοξ δᾷ ῥτδο- 

Πφαΐοτα ἀἠριξαξίομοια. 605 οὐθηθ5 ἄξπισσιονθ, απῖρρα αὖ 

{παιὰν ἽΠπ 4. ἕαπΐαπα δοταμηπηθ οπιμίαπι δοοϊἄθτδ Ῥοσιζπιοῖ, 

ᾳαοᾷ. πὲ [χροὶ Ῥασοοοῖς ἃ. πδέανθ ΤΟΣ, ἢπί, [64 οεπάϊ δα- 

ὅτις, πιατιθαπΐ. ϑιφιίάθμ [απρτιάθ ἴπ. τηρᾶϊο οἵδ δΠΙούοσαπε 

δἴᾳαθ Βουαμη,, απονράμ ταπα σοπὰας πὸ ψΟΟΘΔΡαΪΟ ἀρ} 6114-- 

γὸ ΠΙοθξ. τ]. ὁσπάπη ασσαμι, νοὶ ρίξαϊέατη, ΠΙΣ πιαπιαθο 

6 Σ [ἀπραίπς ἤππξ, ὯΡῚ ἴαρτα .7κἴπαι τηοάσπτα εἴ Ῥοτοοοίαϑ, 

ἘΣ ἜΤ δὸ ποπθπτα ροεΐθοΐο. ϑαπί, δαΐοιη αἰττασαδ. δς-, 

ὭΘΥΙΒ. 1 ΠΊΘΥα 6 Ρ δ ΟΌ]8165 ἀιδετοηίαθ, σαθίθγαια. απ86 



᾿χ5ὃ ΤΑΦΏΝΟΥ ΥὙΓΙΒΙΝΏΝ 

ῥά. Οδατε: ὙΨΊ. 1552 ἘΔ, Βαῖ, ΥΥ͂. (68) 
δὲ πως ἤδη τ πρὸς τῶν περὺ τὰ τοιαῦτα δεινῶν εἴδεουν εὐκ-. 
ρυϑμήτοις" ὧν οὐδ᾽ αὑτῶν ἀναγκαῖόν. ἐστὺν μεμνῆσθαι γῦν 
ἁπασῶν, ἀλλ ἀρκεῖ βόνον εἷς ἐν ἀγαγεῖν τὸ περάζαιονγ, 

Ἵπεῦ οἷον ὁχοπόν τυνὰ ποιήσασϑαν προσῆκον τῶν πρακτέων: 
πειδὴ γὰρ οἱ μέν τὺνές εἶσι, πρὶν ἀπκριβὼς αἱματωϑήναι τὴν 
σροφὴν, οἷον ἡμίύπεπτοί τινες, οὗ δ᾽ ἄπεπτοι παντάπασι, 

᾿οἵ δ᾽ ὀλίγον ἀποδέοντες αἵματος ἰδέας, ἕτερον δ᾽ ἔσχατοι 

τῆς αἱματώσεως : ἀμετρίῳ ϑερμότητος ἑπόμενοι, καὶ τούτων 

᾿αὐτῶν οἱ μὲν ὀλίγον ἀποχεχωρῆς τότες αἵματος, οὗ δὲ πλέδ᾽, 

οὗ δὲ πλεῖστον, ἐπὶ μὲν τῶν ὀλίγον ἀπεχόντων ἔφ ἕχκα- 
τέρῳ ϑαῤῥούντως χρῆσθαι φλεβοτομίᾳ, ἐπὶ δὲ τῶν πλέον͵ 
εὐλαβέστερον, ἐπὶ δὲ τῶν πλεῖστον οὐδ᾽ ὅλως, συνεῖτιΣ, 
σλοπεῖσϑαι δὲ πειρᾶσϑον καὶ τὸ ποσὸν ἂν αὐτοῖς, οἷον, 

“εἰ οὕτως ἔτυχεν. ἂν μὲν ὀλίγον ὑπάρχη τὸ χϑηδτὸν. 
αἷμα, πλεῖστος δ᾽ ἄλλος τύ χυμὸς, ἀφίστασθϑαυ. τῆς τ 

βοτομίας᾽ ὧν δ᾽ οὗτος μὲν, ὀλίγος 7:3 δαψιλὲς ὃ 

ὑπάρχῃ τὸ αἷμα, Θαῤῥούντως χρῆσθϑαν ταῖς φλεβοτομίάιο. 

115, 4υὶ 1π ἐΑΠρυ8 ἰσπὶ ῬΘΡΠΙ, τ. πυχηδγαῖδβ ἔρθοῖθ8 

Ταμπΐ 7ᾶτα ἀε[οτιρίδο; ἀπαγαχη ἕατηθι τρίασῦγα αᾶδο [ιἷὸ 

ΘμΠΠαχα τα τ 11 {6 πθοοῖϊδ Ἠσπ. εἴ, τὲ οἴϊαπι [αἴ8 δὲ δὰβ 

δᾶ ἀπυπ) οαρτιξ τοᾶϊροσθ, αποᾶ ΕἰῚ ψοΙαεῖ ἰοορυτα ἀρθηξ 

ἀοχαμι Ῥσοροῆδβ. ἵἥδτι ἀθπομπίδι Δ}Π1| ὈΥΪα5, απδχα. δ οχᾶ- ᾿ 

οἴστη [Δπσυϊ όσα τ Ἰτ θηἑ} Ῥουνοίδε, 6] πε [ομιϊοοοῦῖ 

Γαδ, Δ} ρζογταβ ἱποοοῖὶ οστιάϊασθ, 4111 ρὰα]ὸ αρίππέ ἃ 

ἴαπραϊηῖθ ἰουτᾶδ, τανίηβ αἰαὶ [αησυΠποδξιου 8 νοὶ! ὩἸΗ τ 

Ῥαγ8, 4αὖ δ α16 Ἔχσθῆϊα ὈΔ]ΟΥ 5 Ῥτονθηϊατ, αἀποτατη 6112 

Ῥδιπαῖσμ, 4111 Ρ]υβ, 4111 ῬΙαΣ απ ἃ ἰδηρτήηθ τϑοϑείϊε- 

ταμξ: ὉΡῚ ρδπϊαϊαση ν 6} ἐἰέσα [απισπίπϑηι γεβίίεσαπε, νοῖ 

"αἰῖτὰ Ῥγόοδιδσαξ, δπᾶασίο σα δοη ἅτ|8 δηρυήβ οἱὲ; ὉΡὲ 

οἷαβ, οὐ Πάθεαιαβ αροπᾶητα; Ὁρὶ ῬΙαγίσηνη, ἴῃ γὴν 88}- 
15 οπιπῖμιο δηϊξτδηᾶμβ δ. [αΡρίσθυθ ψοτο δὲ φαδιΐ ὑαίοτα 
᾿οοπν ηδρ, τξ᾿ νΕΣΡῚ δια, Πα Ῥοππβ ἰϑηραϊβ ἐχιρααβ Πΐ, 

τοϊλαπαβ ψΘΓῸ [ποοὶβ ῥ]αττνηπβ, ἀπά π6 1. Η1Ὲ ἀρ ἢἑπσπάπτα 
ἃ ἀοίχροίζοτιθ [αηβραϊπίδ εἴ; ἢπ' 15. ἀυϊάθηι δχίραμϑ, 

"Δηραϊ5. ΨΕΙΌ Οοὐρίοίαβ, ἀπάδοξεν. ἱποίοηάα νόπα οἵ 



ΦΟΙΌΣ 4. 451 
ἘΔ. Οματέ, ΨΙ. [128, κ58,} ἷ - Βα᾿ ῬαΓ, ΤΥ. (α58) 
εἶθ᾽ οὕτως, ὧσ. εἴρηταν πρόσϑεν, ὑπάγειν γαστέρά πρός τὸ 
τὸ πλῆϑος ἀφορῶντα καὶ τὴν ἴδέαν τοῦ πλεονάζοντος χυ- 
μοῦ. εὖ δέ τύς ἤτον δι᾽ ἡλικίαν ἢ διὰ δειλίαν οὐκ ἔϑέλον 
παρέχευν ἑαυτὸν τῷ ἰατρῷ πρὸς οὐδένα τρόπον αἵματος 
ἀφαιρέσεως, ἐπὶ κάϑαρσιν ἰσχυροτέραν ἄγευν αὐτόν. εἶ δὲ 
καὶ ταῦτα ὑποπτεύον, δὲ ἑτέρων ἔκπδνοῦν τὸ περυττόν. ἐπὸ 
μὲν οὖν τῆς ὑποκειμένης ὃν τῷ λόγῳ. φύσεως οὐδὲν χιλες 
πὸν ἐξευρεῖν ἑτέρας κενώδεις᾽ ἐπὶ ἄλλων δὲ μετὰ διορισμῶν 
ἀχριβεστέρων ἐξευρίσκειν αὐτὰς προσήκει, οὺς αὖϑερ ἐροῦ- 
μεν, ἐπειδὰν πρότερον, ὑπὲρ τῆς εὐχύμου φύσεως εὔπωμεν: 
ὑποκείσθω γὰρ ὃ τοιοῦτος ἄνθρωπος ἐπὶ μοχϑηρᾷ διδίτῃ. 

κοπώδης 7εγενημένος, εἶτ᾽. ξξ ὧν εἰρήκαμεν δημείων,.. ἕν 
μὲν τῷ φλεβώδεν γένει τῶν ἀγγείων πάρεμφαινέσϑω τί 
πλῆϑος αὐτῷ χυμῶν ἡμυπέπτων, [125] ὃν δὲ τῷ ὅλῳ σώξ 

μάτιν τούτων δὴ τἂν δακνωδῶν, οἷς .-ὃ κόπος εὕπετο;" συν- 

ηνξήσϑω δέ πως αὐτῷ καὶ τὸ αἷμα; μάλιστα μὲν οὖν, ὡς 

εἴφηται,. ἐχρῆν» τοῦ εὕματορ ἀφελόντα καϑῆραν τοὐνεεῦϑεν 

΄ 

᾿οἰπᾶς ἀοϊίοοσα (τὲ ἀϊοξατα ΟΠ) οἸνήπι ορονΐοξ, . σαϊζοπβ 
μιαῖττα Δραμἀδηε5 [χροἱ δορίδα ῥανίϊον. δὲ (ρθοῖθί. οιόᾶ 
Β ἀοῖ8 Ῥχορίθυ. ν 68} δοίαΐθῃῃ ψ61 ἐϊηγτα! ἐδέθη ῬΘΕΠΆ ΘΓ Θ 
ἴ8 ταθᾶϊοο δά ἰἰαπραΐποτα. ἘΠῸ τποᾶο ἀθεραμθηἄπτι ΠΟΙ, 
διϊο ἀο)ϊοομα Ἰαγρίυϑ. αἸναβ οἷ, δα, ἢ 14 αᾳασσιο᾽ [Ὁ:-: 
ρθουν μαρ δε, 4116 γαϊϊοηδ πρός τ δος αρευ ψασπῆπι 4: 
ἂς 1ὴ Ῥγοροίζα ποθῖ5. Βαοΐθημβ πδέυνᾶ 41188. νας Πα 1 Ὑα-: 
Ἑίοσιοθ Ἰῃνομῖσα αΠΠ 016 πότ οἷ: ἴῃ 4115 συμ τοῖς ϑς 
οἱ ἀΠΠΙδομε δξαιδίπα ΙΓ μλνὶ 665 σοπνθηξοί, Εδπὶ ἀἰΐονα. 
ἤϊομϑι ῬοΙξ ἐξαάθυμαβ, ΡῚ ἀξ ρσοροῆξα βοΐ [ποοὶ παίαγα 
τὐδοία θη θη) ἀρ οΙ νου ἴτημδ, 5 ῬΟΩΘ. φηΐη [δῖον ΠΟΙ πιά 
ἘΣ χηαΐα᾽ νἱοίπ8 γαϊΐοπα 1αΠπ πᾶτηθ αἰδβοίπι, ἀείπμᾶς ὃχ 
ἀϊ5. 'στια8᾽ χέξα π]5 τοι 5. 15 νοποίο ψαίογαχα δεῆοσθ ἂρ- 
Ῥάγθυ8 ΤΡ ςἴς 111 οορίατα ἔθιηϊοσιογαμι [ποοουαηι, ἀπ 
το ΨΈΣΟ οοῦροτο ἴοίο τι ππάϊπθηχ Ποστιχὰ ἴδηι πηοσ- 
ἀδοίαπι, ἀπὸ "1 Πέπᾶο [δοιὰ οἱ, δποίηβ. ργαδίοσθα {ΠῚ 
χαοάδαιηπησάο δὲ [πρι18. οδἴο. - Μαχίπιθ ὀῦρὸ (αὐ ἀϊδξμηι 
9) ἀοισαξογθ ᾿υτηχὸ ἀθ [ἀπριυῖπα ορογἕδβε, ἀδίπᾶθ [ἀδουϊη 

οαύπνῦθ τοῦ, σι. ς τ 



258 ΤΆΔΗΝΟΥ ὙΓΙΈΙΝΩΝ 

Ἐᾶ. Ομμᾶτε, ΥΊ. [145. ες ΒΑ, ΒαΓ, 1... (580) 
ἐκεῖνον τὸν χυμὸν, ὃς ἂν. ἐπικρατεῖν φαίνηται, μὴ προσιεμέ- 

ψου δὲ τὴν τοῦ αἵματος ἀφαίρεσιν, - αὐξῆσαι τὴν κάϑαρσιν. 

τ “δὲ μηδέτερον ὑπομένοι; σχοπεῖσθαν τὴν ἑτέραν ὁδὸν, ̓ 

ἢ μάλιστα ἄν τις; εἴ καὶ μὴ διὰ ταχέων, ἀλλ᾽ ὃν χρόνῳ 

75 πλέονυ πρὸς τὴν. ἀρχαίαν τοῦ σώματος. ἕξιν ἐπαγάγου τὸν 

ἄνθρωπον. ἐπεὶ οὖν οὗ; πρῶτοι δύο σκοποὶ τῆς ἔπανορϑώ- 

σεως ὃν ἅπάσαις ταῖρ τοιαύταις διωϑέσεσίν εἶσν, πέψις 

εἱὲν τῶν ἀπέπτων͵ ἢ καὶ. ἡμυπέπτων χυμῶν, ὁπόσοι πρὸς 

τοῦ αἵματος γεννῶνται, πένωσις δὲ τῶν δριμέων τὲ. καὶ 

δαπνωδῶν, "ὁπόσον δεύτεροί τ εἰσὶ καὶ ὕστερον τοῦ αἵματος; 

ἀπέχειν μὲν αὐτοὺς χρὴ πυνήσεως ἁπάσης ἰσχυρᾶς », ἀτρέμας 

δ᾽ ἀλείφοντας αὶ ἀνατρίβοντας ἐλαίῳ λούειν. ὅτι μάλιστα 
- προσηνεστάτοις λουτθοῖξ, εἶτ᾽ ἐφ᾽ ἡσυχίας τε παὶ ἀσυτίας 

διάγειν, εἰ δ΄ οἷόν τ εἴη, καὶ ὕπνου, εὖ εἰδότας, ὡς οὐδὲν 
οὕτω πέττει μὲν. τὰ πεφϑῆναι δυνάμενα: διαφορεῖ δὲ τοὺς 

μοχϑηροὺς χυμοὺς, ὡς ὃ ὕπνο π βαλανεῖον. ὅταν οὖν, 

ὡς ὀλίγον ἔμπροσϑεν εὐρηταν., , πρώτῃ τῶν ἡμερῶν 

ἀποπειραϑέντες, εὖ πειϑέσταται ὃ Ἴθι ῥᾳδίως, ὁμοίως 

1Ππτα ᾿οἄποουο,, φαΐ Γπροῦατα νἱδοῖαν. οι. Πιβέποπίο δα-- 

ἑρηὶ Ππομλῖπθ ἰαπριίηθια ΚΡ ἀοίγαηΐ, δῆροτο ἀο)θοίίοπομ;. 

ΒΒ νοσο πϑαϊσαπι αὐἀπηξίαξ, 41164πὶ ἀπαπιρίοτπι. ΥΑϊΟ ΠΟΙΆ. 
Πἶτο, απᾶ πηαχῆγιθ, ἢ πῸΠ Ὁγενὶ, δὲ Ἰοῃρίουθ ἐθῃροσβ 

Ῥυλβίπαγι σοΣ ρον παρ  πἀϊηθμι “ΠΌμιο τδοῖριαῖ. Οποπίαπε. 

ΕΥρο ἄπο ρῥυέγηβ [απὸ, 4αΐθη5 ρυϊπιμηι Ἰηΐθηΐαβ πὲ οροτίθε, 

φαΐ ο)απιοῦ! ΑΗ ορ 5. τηβάθθέξι,. ογπάοχυσῃ ἄνθ οἰΐαπι- 

ἐδμιϊοοοίουμηι, 401 δηΐθ [δπσιν15. ρογίδοομθμν Τπογπηξ, 

Ῥαογοοοῖῖο, δὲ δουῦϊαμ 80 πιοχἄδοϊπχη, 4πὶ| [Γδομηϊ Γαπὲ δ. 

[αυϑτάπθ ροϊουϊοσθβ,, δἀποῖο: δ ἢμθέδ 8085 οοηνομπῖξ ΔΡ΄ 

ΟΠ γα ]140 τποίᾳ; Ἀ]18π486. ν8γῸ ᾿πιοίοβ δίαᾳμθ οἱἷθο ρϑν- 

ἔρϊοίοβ. Ῥογαμδῃ ἔπανὶ ἰανάτα Ραθο: ἱπᾶθ ἐπ οἷο 4}55- 

ἐπιοηξδατθ Παρ θΕ65. δίαπο εἴτα ἴομηπο,; ἢ δουὶ ροϊοί, 

ταληΐπιθ. Ἰσπογαιρια5, ΗΪ}1] 686, φαθα δάσο οοποοαπαξ 68, 

,απᾶ6, οοποοαῖ ροῖαπιξ, οἵ πλα]οβ [ᾳροοϑ. ῬΕΙ͂ Βαϊϊίαπι 41:- 

δεγαῖ, πὲ ουημπὰβ ἃ βαίπεο. Οπσγ ἀσιταν (αξ ρατπῖο δπίβ 

ΑἸΧΊΠΙΏ5) Ῥυΐηο ἀϊ6 ἜΣΡΟΙΗ͂, ἂπ ἔδοια δηϊία Ἰαίπέμιᾶο Εἰ, 



᾿ ΟΓῸΣ 4. αϑὺ- 

ἙἘᾶ. ΟἸνατε, ΝΊ. [155.] “ἘΠ. Βεῖ. ΤΥ. (558.) 
3 ἢ , ἩΚΡΕΡ τ ΤΣ Δ ΟΣ 0.5. Ε ΕΓ . χη ταῖν. 
ἐνοχλούμενον ὁρῶμεν τὸν ἄνθρωπον, ἕπέ τὸ λουτρὸν ὄγειν. 

- Ἐπ πς - «ε-: , 3 
αὐτὸν,“ καὶ τῇ δευτέρῳ τῶν ἡμερῶν ἠδυχάζειν. τ καὶ. ἀσυ-" 

τὰ ( ι ΕῚ “ἄς 

τεῖν ἀναγκάζειν ὡς εὖ καὶ τὸ δεύτερον. ἔτη τϑ. κοϊ: τρίτον. 
,. Ξ ἐϑ " «Ἶ ἢ Ἐξ, 

γνόντεο; λοῦσαν νῆστιν, ἡσυχίᾳ τ καὶ ὑπνῳῷ τὰ μεταξὺ τῶν 
͵ , : Ὁ 5. χ 5. ι τ τοὺς 5 

βαλανείων διαλαμβάνοντα. συντελεῖ. δ᾽ εἰς τὸν ὑσπῖον οὐχ' Ὧι ἰ ὭΣ ὙΞ Τ 
ἥκιστα καὶ αὐτὸ τὸ βαλανεῖον αὐτὸϊρ. ὑπνωδέστερον μὲν 

΄ Σ »ὕ 7 

οὗ ουσάμετγοι γίνονταν πάντες, εἶ μηδὲν ἄλλο -γε. καὶ" διά-: 
, Ξ τ : «“ τὰς “ἢ Ξ ᾿ς 

ἀωλύσεν μεῖζον, ὥστε σον τὸν ὕπνον αὐτιόν τε καὶ σημεῖον 
δ: ᾿ ,Ξ «“ 

ἀγαθὸν γίγνεσθαι τῆς ἐλτειζομένης " ὠφελείας, ὥσπερ: γε: 
"ς ἴγτ ὮΣ - 43 

καὶ τὸ μὴ δυνηϑῆναν κοϑεύδειν ἐπὶ τοῖς βαλανείοις δύ: 
ν ͵ ἐφ 9 5 ΓΕ 

ἀγαϑὸν αὔειον ὅμα καὶ σημεῖον, ὡς τὰ πολλὰ. μέντοι καὶ τῶν. 
᾽ - ͵ : , 

πλεοναζόντων χυμῶν ἐξ ὕπγοὺ τὸ καὶ ἀγρυπνίας ἔνεστι 2α-: 
- - » -.- , 7 Ἢ οἶα βεῖν διάγνωσιν. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῖς ψυχροῖο τά τε κὠμάτα 

2 Ξ -" .“ ΡΞ 33: Ζ 
χαὶ οὗ μαπρότεροι τῶν ὕπνων, ἐπὶ δὲ τοῖς ϑερμοῖρ καὺ 

Η ὯΣΞ ͵ὔ - » 

δακνώδεσιν ἀγρυπνία, καὶ εὖ καϑυπνώσειέ γέ ποτε; φαῦτα- 
Ἷ ΗΝ ΄ ἘΩ « ͵ Ν Υ ς 3: , 

σιώδεις τ “οαἱ᾽ θορυβώδεις ὕπνον ὑποπίπτουσιν, ὡς ἔξανί- 
στάσθαν ταχέως αὐτούς. ὥσπερ. δὲ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, 

ω Ν ' - , ΄ «-΄ ΄ 
οὕτω. καὶ πατὰ, τὴν δευτέρων ἐλάχιστόά τὸ, καὶ ἁπλᾷ ῥοφήματα 

Πυλῖξον σταναΐπτα. μουηΐπδην δουηθπτβ, ἔσην τοϊεοπἄπβ ἐπ 
Ῥαϊαθυπι, [ϑοτιπᾶο οἴΐαγ ἀΐα δ, πη 1π αὐτοῖς ἀρΠίποι-" 

Ταςριθ πάροπᾶῃβ: ἀθᾶμθ σοῖο δὲ ἢ. ἰξόσπιπλ οἱ ἑογέῖο νᾶ 6- 

115.5. 767 νυ, 16 ν8}5158, απϊδέογα δα. ἰουάμπτιτη Ἰρῆδ Ἰανδΐοηΐ-- 

Ῥὲ5 1 ουρομθη8, Οοπάποϊ! δὰ Γουιπαπι ποη, ᾿π Ῥοἢ͵απιῖϑ 

ἐρίπυ ἀποαῖιθ- θΘΙπθιτ; [απὲ δἤπη, αἱ 66 ἴαπε ἀἢ; ομχτ᾿ 

188 τη8515 δα ἰοτηπυτα Ῥγορθηῖ, ταοᾶο πιαϊουῖβ τπουηθηξ 

ἈΪΕ11 οτος. Αἄδθοὸ ἘΡῚ ἤοπιππδθ «δ οδπία δὲ ρηση 

Ῥασοογαμποάτπ:ν ἔρογαΐαο τι ε]1α 18 Βὲ, νοῖμε 6 ἄϊνεν[ο Ἰοῦς 

Ῥοῆδβ ἃ Ῥεαῖπθὸ ἀουγηῖτθ πὸ δαυάα πδὸ ἤσηπῃ εἢς θομ- 

ξιαοάπτη. ᾿Θυΐρρε Ῥἱθνιηπθ, τα δγ8. (πο οἱ. 1 δτοῖα 

6Χ ἴοιηπο Ὑἱρι ΠΠβαπ6. σορουῖβὲ ΤΕΙΡΙΙ παυιατθ Ππθοὶ σϑῖοι- 

Ὡτλ δὲ Ἰομρίογϑϑ [οπαπο5. Ἱπᾶάπομπε; οδἱταϊ δὲ ᾿πογάδοοβ 

Ὑ]ΡῈΠ1681 δὲ ἢ αμαπᾶο ἀονπιϊίων, ναυ 8. ἱτηα οι τῖρτιθ ἡπαπῖθ- 

ἴο8. δὲ ἑπυραΐοβ, ἔομηποθ οἰποσίπηξ ἴδ, απ Παίίη οκοϊξεμέ, 

ΘΊΘΕΙΕ δαΐθμῃ 1 ῬΣΐπιο ἅϊ6, 16 δείδια. ἴα [δοσπᾶο ἴου- 

διοπθαν οδ΄ Τυλππηδη εξ Πηρ]οοπα,. {Π|5. Ἔχ ορίπημδ, 

Β 4 



θυ; ΤΑΖΗΝΟΥ ΦΕΙΒΙΝΏΝ 

ἘΠ. ΟἸτϊαττ, ΜῚ. 1551 ᾿ 22 ἘΔ. Βαεῖ. ΤΥ͂. (58. 209.) 

προσοίσομδν αὐτοῖο" τὸ μὲν γὰρ πλείω: διδόναν τοῖς χεγώσεως. 
δεομένοις ἄντικρυς ἐναντίον, τὸ δ᾽ αὖ μηδ᾽ ὅλως τρέφειν 

“ἀσωδές ἐστι, παὶ καπωτικὸν τοῦ στο(οδο)μάχου, καὶ τῆς δυ- 
γάμεως καταβλητυκὸν, καὶ τῆς κακοχυμίας αὐξητικόν. ἐλάχε- 

στον οὖν αὐτοῖς διδόναι, μάλιστα. μὲν, εὖ οἷόν τε, χυλὸν 
πεισάνης ἁπλῶς ἠρτημένον, εἴ δὲ μὴ, ἀλλὰ τοῦ χόνδρου 
τὸν αὐτὸν τρόπον ἠρτημένου τῇ πεισάνη; ὀλίγον. ὄξους 

ἔχοντος, ᾿ “παὺ μάλισϑ᾽ ὅταν ὠμῶν πλῆϑος ὑποπτεύωμεν ἢ 
ἐν τὰῖς φλεφὶν ἢ καϑ' ὅλον ὑπάρχευν. τὸν ὄγκον. εἶ γὰρ 
μηδὲν δλῶς ὄξους. ὃ χόνδρος προσλάβοι, γλισχρότερός ἐστύν, 
ἢ πρέπεν τοῖς παθοῦσιν, ὥστ᾽ ἐμφρόξει μᾶλλον, οὗ διαῤ- 
ῥύψευ τὸὺς πόρους, οὗ μάλιστα χρήζουσιν ἐπὶ τοῖς παχέσι 
καὶ γλίσχρους χυμοῖς, οἷοΆςΏ πέρ. εἰσν τοὐπίσπαν οὗ φλεγματώ- 
δεις ἅπαντες. εὔγυμος μὲν οὖν ἔστε, καὶ διὰ τοῦτο: καπο- 
χυμίας. ἐπικεραστιπός. ἄλλ᾽ εἰ μὴ κολασϑείη τὸ γλίσχρον ἂν 
αὐτῷ, προσλαβὼν ὄξους τὸ πκαὺ πράσου τὸ μέτριον, ἐμ- 
φοάξει τε. καὶ ΞΡ: “μειζόνως; ἤ συμφέρει τοῖς ἐγεσξῶσε: 

, διὰ, τοῦτ΄. ἄρα καὶ ὃ. τῆς πεισάνης χυλὸς ἀμείνων. ἐστὺν εἶ 

αὐἱρρθ ἰαυῦρα 118 Δρρομθῦθ, φαῖρτιβ δτξουυὶ ΡΟ 8 ἃ]1ατ]4 6. 

Ῥϑαῖ, ρῖδπα. οἵδ δοπέραγίτθτη, Ποτὲ στ [ 18. ὉΠΊΠῸ ποσὰ πὰ- 

ἐτῖνα οὐ 1. 1416 Ποιπδοῖι. ογθαὶ, οἵ δπμάθῃι ἰαθᾶϊε, οὲ 

νλεβ. Ἰαροίδοϊαϊ, οἵ χρϑήαῃὶ [ποοῦστὶ δαἀδασοῖ, Ἐχρο οχὶ- 

δα μἴ5 ἀἄδπάπη. αὐ Ῥοϊα πηητιπι, Π.. Ποσὶ ροΐοῖξ, ρε λπαθ 

οΥϑλον διηρ]οιξας σομαϊτηθ, βθῃ τϊῆτθ, 1166, Θοᾶθπι, 

, 4πὸ ρῬᾶξαπα, πιοᾶο, ργδθραζαΐα, ρᾶγαπι δοοῖ. δἀιηιίκίημι., 

᾿ς μαθθη5, Ῥχαορίεγατω. ἃ ογυτίαί5 αἰυπιαδηΐίαμι ν61 1π 

νϑηῖ8, ψ61 10 ἰοΐὸ δουροχβ Βαρηῖπ ἔα ρο 86 [αἰρ᾽οαιηατ. 

-Οτάρρο ἢ Ὡ10}1}1 Ῥγουαβ δοϑ ἢὲ αἴϊσαθ αὐπηπκίατη,, ρα 

ΠΟΙΟΥ͂ ΟΡ, ἀπδτι αἱ Ῥχοροῦ 5. οοπάποαξ:- Σίασπο ορῆχπεξ 

πιδρὶβ ἀπδτα ἀθίοσρθθὶξ τηθαΐαβ: αποά ἕαπιοι πιδχίηιθ θ6- 

ἰἀΐτὰν ἴπι οταίῃβ. δὸ σἱαϊχηιοῆβ [ποοβ, οπ]αποαϊ ρΊ6π6 οἱλς 

Ὧ65 ριξαιέοί! ἕαπί, Α΄ ῬοτΣ αὐϊάθτα [ποσὶ οἷ δ)ὸ ρυορίεσθα 

νἱ Ποίοβ ππυπονοβ οοπἐθιηρογα8. (θέουσι, 11Π ᾿Θπΐοῦ 

ε᾽5 οογυραΐαν δα]θοῖῖδ δόθίο δὲ ῬΌΣΥΙ τηϑᾶϊοο, ποῖ [ΟἹ] πὰ 

ομῆχτιοι, (ϑᾶ οξίαια. πυΐτῖθε ρ]οπίπβ, ἀπαπὶ ρχοροιι8 Πὲ εχ 

αἴῃ. ἢκδο Σἰδαᾳμα ἀθ οδαία, ρἐ8π86 ογθπιοῦ τὰ μοο δαί 



ΘΙῸΣ 2. δι 

ἘΔ. Οματε. ὟΣ, [155..1.4] ΄ τς Βᾷ, Βαϊ. 17. (α59.) 
τὰ τοιαῦτα; Καὶ συμμέτρως τρέφων,, καὶ μηδαμόσε κατὰ τὰς 
στεγοτέρας ὁδοὺς ἰσχόμενος, ὥσπερ ὃ χόνδρος, ἀλλ αὐτός 
τ8 διαρχόμενος, προσαποῤῥύπτων τε καὶ διαῤῥύπτων. τοὺς 
πόρους ἅμα τῷ τέμνειν ἐξ [124] καὶ διαλύειν, ὅπόσον ἂν ἔν 
τοῖς ἡμιπέπξοις τὲ "αὶ ἄπέπτοις χυμοῖς ὑπάῤχῃ παχύ. διὰ 
ταῦτα δὲ καὶ τὸ μελίκρατον. ἐπιτήδειόν ἔστὺν αὐτοῖδ, ὀξύ- 
μελέ τε καὶ ἀπόμελι, καὶ πέπερι; “αὐ ζυγγίβερι, καὶ πᾶνϑ᾽ 
ὅσα τέμνεν τε καὶ διαλύει τὰ ᾿παχέα χωρὶο ταῦ ᾿αποχυμίαν. ἐ 
ξργάξεσϑαι. λεχϑήσεται δὲ ὕ ἔπε τῆς ὕλης αὐτῶν ἐπὶ πλέον 
ἐν τοῖς ξξῆς᾽" εἶς δὲ τὸν ἐνεστῶτα λόγον ὥσπερ, τυνὰ πα- 
βαδείγματα τὰ τὸ προειρημένα λελέχϑω. μον καὶ "τὰ μέλ:- 
λονέα λεχϑήσεσϑαιυ. ὀσπρίων μὲν γὰρ ἐπιτηδειοτάτη ἧ στί- 
σάγνη; λαχάνων. δ᾽ ἤ ϑοιδακίγῃ, τῶν δ᾽ ἰχϑύων οὗ πε-, 
τραῖον, καὺ τῶν ἄρτων οἱ πλιβανῦῖσαι χαὶ ξυμῖταν. καὶ ᾿ 
παϑοαροὶ συμμέτρῳς, τῶν δ᾽ ὀρνίθων οὗ ὄρειοι, τῶν δὲ 
ποτῶν ὀξύμδλι, μελίκρατον, οἶνος λεπτὸὲ καὶ λευκὸς, 

ἁπλῶς δ᾽ εἰπεῖν, ὅσα περ ἐὔχυμά τ᾽ ἐστὲ καὶ ῥυπτωκιὰ,. 
καὶ μὴ γλίσχρα, μηδὲ παχύχυμα,, μηδ᾽ ἱκανῶς πολύτροφα, 

ἰυΐοΥν εξ, υὧκ ατὐ ἕπι σαοᾶϊοθ παίσϊαῖ, ἔα ποία ΡῈΣ 
ΔΙ ΡΌΟ5 ταθαίπβ Ἠδουθαῖ, «θπιδατηοαπηι . ΘΠ δα , [οὰ εἱ 

Ῥοεπιθθὶ 1086, δὲ τηθαίτβ ρ8: ἐοίμηι ἀδέουρθαξ, - δὲ απῖοτ 

ᾳαϊᾷ ἴῃ [ειρίοοοι8. ουμᾶῖβνθ [Ὡσοὶβ σοι ποίην τα, 14 

ἀϊδοοῖ δο τϑίοιναι. ἴοόσυία ἱρίοττηι ρυδίϊα δὲ τημ]ία ἢῖ8 

Σάοπθα εἰδ, οἱ οχυπιοί, οὲ δροιποῖ!, δὲ Ῥίρϑσ, οὲ ζίπρίβεν, 

Ῥοβτετηο οχησία; 41:86 οἰΐχα ὙΙΠΟΗ͂. ρεμογϑέϊομπθι [αροὶ 

Ῥπιπόσομι “γα αι 1 Π}6 απ ΓοἸσαιπίαμθ., ἀπουιηι τηαξουϊασα 

Ἰαα5 1η [βαπθηθραβ ρῥτοίδαποιιαν. Αἄ ἰηπτοϊάτη νοτὸ 
Ὥσηο [θυ ΠΟΘ πὶ ΘΧΘΙΙΡΙ: ΙοσῸ ῬοΠία βηΐξ, δὲ ψαδθ δχὰ 

Γὰπὲ ἀϊοία, δὲ ᾳῦδθ πᾶμο ἀϊοθπᾶδ. Ἐγαραμη Ὡδτλ 16 χγ8-- 

πίπιθ αρία εἰς ρα ίαπα, Οἰθγάχη [Ὁ]16 Ἰδοΐπσα, ρἱ(οίτιαι, «αΐ 

(Δκαι]ο5 ἀϊοπμΐαν, Ῥδηῖβθ, απὶ δὲ 1 οἴϊδαμο σοοίτβ, δ 

ζουμηθπίδίηβ, οἵ πιοᾶϊος ρηττιβ δῇ, ανδϑθ πιοιιίοοΐᾶθ, ρΡο-- 

Ὧο ΟΧΥΏ1611, ταμ]ία, νπατῃ ἴθπαθ δὲ θάμ, [δηλθὶὰθ 

4αθ Ῥοπΐ ἔποοι, θαάθιησιθ᾽ ἀδίδσρθηξ, πθὸ ρ]αποία, [πηΐς 

πος οταϊιη ἱποοῦτα οἰποίπηξ, 66 ψδϊθηξοσ πΒΙΥΣαχτ, 



2588. ᾿: ΖΦΧΗΝΟΥ ὙΠΙΒΙΝΩΝ : 

ἘΛ: Ὅλ: 1. 4 ΄. ᾿ Ἐᾶ. Βαῖ, τ᾿. (659.) 
χὰ δ᾽ οὐρητιχὰ προσαγορευόμενα χατὼ, τὸν ἐνεστῶτα χαι- 
ρὸν οὐκ ἐπαινῶ, καὶ μάλιστα. ὅσα σφοδρότερον ἐκϑερμαίνδο 
τὸ ποὺ κατατήκει τὸ αἷμα". τῷ γὰρ μέλλοντι καλῶς πεφϑῆ-- 
σεσθιαν τοσαύτης ταραχῆς. οὐδέπω χρεία. “ταῦτά: τὲ οὖν 
ἅπαντα πρακτέον οὕτως ἐστὶ κατὰ τὴν δευτέραν. ἡμέραν, οὐχ 
ἥχιστα δλίχωθ τὴν τρίτην τε. καὶ τὴν τετάρτην. ἔτι τὲ 
πρὸς τούτοις, εὖ πραὔνοιτο μὲν ἢ ποπώδης διάθεσις, εὔς 

χθουν δὲ γίγνοιτο τὸ σῶμα, καὶ ὕπνον γρηστοὶ, καὶ οὖρα 
πέπονο, τρῦψαν μὲν ἐπὶ πλέον αὐτὸν ᾿ἀποτολμή σαγέα,. 703 
μιάσαν δ᾽ ὀλίγον. πράξαντος. γὰρ οὕτως; εἶ μὲν. μηδεμία. 
χοπώόδης αἴσθησις ἐπεγίγνοιτο, πρὸς τὰ. συνήϑη γυμνάσιῷ 
διὰ. ταχέων ἐπάνάγδυν: εἶ: δ᾽ ἐπιφανείη τὰ τῶν ἔϊστροσϑεν 
ἤτον συμπτωμάτων . ἢ: σημείων, αὖϑιο οὖν καὶ σὺ πρὸς 
ἐκεῖνο βλέπων ἐξαλλάττειν πειρῶ τὰ κατὰ μέρος. εἶ μὲν 

᾿ἰοὺν τῆς κοπώδους αἰσθήσεως ἀνόάμτησις γένοιτο μόνης ἐπὶ 
τοῖς ἄλλοις ἅπασι σημείοις ἀγαθοῖο διαμένουσιν, ἀπόϑερα- 

σρευτυκοῖς ἐπατουϑοῦμεν τὸν πόπον" -εἰ δὲ ταραχϑεΐη μὲν τὰ 

Ομαθ νεσὸ ἀλλα οἶθηξ, ἧἴοο σαΐα ποὴ ηοθο, χηαπκὶ πὸ 

ἴηπαθ. ργαθναίοἶα οχ Β15 ἔππξ,. οἱ [απροΐγθιι σα] λοῖμπὲ 

εἰ ᾿ἰαυδηΐς αὐρρθ, αποά. σοποοσπομάπι ῥσορθ εἴ, παρ 

ἰαπΐα δἄμτίο αρίταῖο ποῖ σομπνοπῖί, Παρο ᾿ΐαατιθ οἴπηΐα 

Γροαμπᾶο ἄϊα ξαῤϊομᾶα δα το πιοᾶπηι. ἕππξ, αἴααδ οἰϊαιη 

Ἐουιῖο απαξίοάθθ. Αἀ Βάαδθο ρυδεῖρυοα, ἢ ἔπη 1ΑΠιραἀπιῖ5 

αἰἴδοίαβ Ἰουθέμσ, ἴαπι ΘΟΥΡῸ5. σοϊοναίτιιβ ἀρραχθαῖ, {πη 

Τοπγοΐ απο, οἵ τὐπδθ, οοποοοίαθ ἢμπΐ, Φγῖσατα απίάοτα 

ΠΡΟ αΠ5,, οχοϊΐασθ νοτὸ ράτοθ ΠΟπλΐη 61) ἁτιᾶςρῖ85. 15 

ἅτ. Ῥαγδοίβ., ἢ π0}1π8 1α πα ά 15. (δα π5. Ῥηδθίοσθα [προρῆξ, 

«ἃ -σοηποία8 ἤαίϊΐπι οχουοϊξαΐϊίουιθβ μοιίσιθην τοᾶσποθβ; πὲ 

αὐΐοηθδηι ἀρρατθαΐ ῥεϊογαμα. δὰΐ ἐγηηρίοσιδξαμι, δι ποία- 

ὙΠ). ΤΌΤ 5. ὅπ ἀποαμθ 15 15 Ζπιέθινίαβ. πχαΐαυθ ἔθη ἔμ 15. 68» 

4πᾶ6, ρᾶν(ου] αι. πῶπ τεοῖθ μαροπΐ, 851: τίφθ (Οἷπι5 

14 [ΠΕ πι15. ἔθη 1Ὲ5 σοοογάδεϊο, ἕαρογοῖ; οδοἔθρῖσ. ποθ. ομπ- 

Π1τι8. Ῥθι16 ἴθ Βαβρομιθιιδ, πίσαᾳθιθ. δροίῃοχαρίαθ πιτπογ8 

Ἰαϊδιπάπηοια. [θηνόνερῖβ.;, ἤπ δπίθηιν ἰαχυάαΐας πιοΐαθ [πὼΐ 

᾿ 



γος ΔΟΙΌΣ 4: , “δἂθ5 

ἘΔ. Οματι, Ψψτ. [1241]. : - Ἔα, ΒΑΓ. ΤΥ. (059.) 

υ σημεῖα καὶ οἷον χυθείη, μὴ παρείη. δ᾽ ὃ κόπος, ἐν ἥσυΞ 
“χίᾳ πλέονν διαφυλάττειν τὸν ἄνθρωπον" εὖ δ᾽ ἄμφω συνέλ-- 
ϑοι, διὰ τῆς αὐτῆς ἐπιμδλείας ἄγων; ἣ ἀρώμενορ. ἔμπροσθεν 
εἴξ τοσοῦτον προσήγαγξν᾽ ὠφελείας αὑτὸν, ὡς τολμῆσαί τε 
καὺ περὶ γυμνασίων. οὕτω μὲν πο χόρτο ἼΡΕΕ ΣΕ 
τὴν εἰρημένην διάθεσιν. ' ᾿ 

Ἄεφ. ἐ. Εἰ. δὲ τἄλλα. μὲν. ταῦτα εἴη κατὰ τὰν αὖ- 
'τὸν ἄνθρωπον, ὑπάρχον δ᾽ αὖ. τῷ κοπώδεν σώματι. τὸ μὲν 
-αἷλα τὸ χρηστὸν ὀλίγον, οὗ δ᾽ ὠμοὶ χυμοὶ πάμπολλοι» μήτε 

φλεβοτομεῖν .. μήτε καθαίρειν, μήτε γυμνάζειν, ἀλλὰ μηδὲ 

κινεῖν “ὅλως; μηδὲ λούειν. “ αὖ μὲν γὰρ φλεβοτομίη τὸ μὲν 
χρηστὸν ἐκχεγοῦσι, τὸ δὲ “μοχθηρὸν, ὅπερ ἔν ταῖς πῤώταιρ ἡ 
'μάλιοτα φλεψὶ ταῖς κωϑ' ἧπάρ τὸ καὶ μεσάραιον ἀϑροίξεται, 
πρὸς ὅλον ἐπισπῶνται τὸ σῶμα. “άϑαρσις δὲ ἐπὶ τῶν. τοι-- 
«οὕτων στρόφους τε καὶ δήξεις ἐργάξεται χαὶ 2βατ  υγέως 
σὺν τῷ μὴ πενοῦν ἀξιολόγως" οὗ γὰρ ὦμοὶ: χυμοὶ πάντες᾽ 
ἀργοὶ καὶ δυσκίνητον. διὰ τὸ. “πάχορ. τ8 καὶ τὴν ψυχρότητα. 
προσεμφράττουσιν οὖν ἅπάσας τὰς στεγὰς ὁδοὺς; δὲ, ὧν 

ν 

οἵ νοὶ. οοπξαίαθ, οδδίογππε. απο ἀρ 6, ὅπ αυξοῖθ 
χηδῆοῦα [ογναυΘ. ποτηΐπθπι ορουίθοῖς, 931 ψϑῖο δπΐδο οοΐδ- 

χίηαϊ, οαάοιῃ ταίίομιθ ΠΟΙΆ] η15 Θαγατη ἀσθβ, ατ|ὰ ὈΥΊι8; ἩΓῺ8 

ἴῃ οὰπὶ Παΐαπὶ ἀαΣΙΠῚ, απὸ εἴα: σκθυοϊ δ οηβ Δ αὐ] 

Ἰραιατο ἀπάθσθθ. Αἴσπθ 1ΐα ααϊάθπι 7δπι ἀρο τοι 4}- 
Τϑοΐξαξ πιθάθηδῃπηι σϑη[δο.- ξ : 

ΟΡ. ἡ. Αὐ α΄ ἴῃ φοάειμ. πομιῖπο. τϑϊξαπα. οαἄθηι 
᾿ΒπΓ, σαρξοχσαι ἴῃ 16 Π{Ὸ “σΟΥρΟΥΘ ἴδηριιβ ΒΟμτι5. Θχίσηηβ. [170 

ΟΥΌΔῚ Πυμλοτθ5. Η] τίμα, ἤθϊο πορ [ΔΠ6Ὸ15. τειτλεθπάτιϑ, 1166 

αἷν! ἀρήθοξῖο, δ δχϑγοϊίαξίο, δηΐ ομχηΐμρ .οΐτι8, δμξ 

ΒδΙπθῦτπ δἀμέροπάπῃ ; αὐΐρρθ σοπδ86. [βοξο θομ. [Δηρτῖ- 

"πιο Θέ ΠΕ, πιδίαμι, ἀπὶ ἴΏ Ῥυὶπιῖβ τλαχῖηιθ ὙΒΏΪΒ οἶχοα᾿ 

«7θοαν δὲ χπδίοπξοσίασα οο]ρίξασ,, ἴῃ, ἐοίπγη, αὐϊτα με σογρτιβ. 

Ὁ οήθοῖο σατο 1π ταῖρι ἐουμΐτα δὲ στοίοιιοβ οὔϑδὲ,. απὶ- 

μΐααθ ἀριααΐα, οπὰὶ 69 αποᾶ πδὸ ποΐαέῃ απρρίαπι 61-- 

ΠΌΩΙ εαἀποῖξ, ᾳπαμᾶο. οὐαὶ οπιῖ68. ΓμοοΣ ὈΙΡΙῚ δίαπθ δ 

τι οὕμ ἢ). ἀπ ΡΣ φγορίον. ὀγαθιιααϊπιοιῃ ᾿τιριἀλταΐθιπ θα [αχιῖ. 

πο ἥδ, πὸ ϑέϊαση. ομλλ68 δησαῆαθ νίαθ οθ τ αδξ, γ)61 4188 



θά ΖΑ͂ΔΗΝΟΥ ὙΠΊΒΙΝΩΝ 

Ἐὰ. ὍΜΩΣ, ΨΈ. [124,4 χ525.1 Στ α: 1,4. Βαῖ, ΤΥ. (α59.) 

χρή τὸ. κεγούμενον ἐν ταῖς καϑάρσεσιν ἐπὶ τὴν γαστέρα πα- 
ϑαγίνεσϑαι, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οὔτ᾽ αὐτοὶ κενοῦν-. 
ταῦ, καὶ τοὺς ἄλλους ἐμποδίζουσι. τοῦτο μὲν οὖν ὑφ 7π- 

ποκπράτους διὰ βραχυτάτου παρήνηταν ῥήματος, εἰπόντος" 
πέπονα «φαρμακεύειν, μὴ ὠμά. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν 
οὐδὲ γυ[ι25]μνάζειν, οὐδὲ κινεῖν ὅλως, Ὅλλ' οὐδὲ. λούειν 
προσήκει τοὺς ἐν ταῖς πρώταις φλεψὶ τὸ. πλῆϑος τῶν 
ὠμῶν χυμῶν ἔχοντας. ὅπασαι γὰρ αἷ τοιαῦται πενήαεις εἰς 
ὅλον τὸ σῶμα ποδηγοῦσν τοὺς χυμούς: φυλακτέον οὖν αὖ-. 
τοὺς ἔν ἡσυχίᾳ πάσῃ; καὶ δοτέον ἐδέσματά 18. καὶ ποτὰ 
καὶ φάρμακα. λεπτύνοντα,, καὶ τέμνοντα, παὶ κατεργειζόμενοι τ 
τὸ πάχος τῶν χυμῶν, ἄνεν τοῦ ϑερμαίγοιν. ἐπιφανῶς " οὗ 
γὰρ ϑερμανϑέντες ἰσχυρότερον, χυμοὶ. πανταχόσε. τοῦ. σώ- 
ματος ἴασιν. διαιτᾷν οὖν. αὐτοὺς ἐπ᾽ ὀξυμέλετι μάλιστα, 

βουχύ τὸ καὶ πτισάνης. ἐνίοτε χαὺ μελίκρατον διδόντα, 

᾿καὶ γὰρ. φέρουσι τὴν. λεπτὴν δίαιταν, εἴ πέρ τυνες ἄλλου, 
καταχρώμενοι τῷ πλήθει τῶν ὠμῶν χυμῶν εἰς τροφὴν τοῦ 
σώματος, ἐν τῷ κατὰ βραχὺ πέττειν αὐτούς. ἐπεὶ δὲ καὶ τὴ 

14. - ᾳπδᾶ πιραϊσατηοπίατα ἀο]ϊοῖξ,. βουσὶ δὰ αἰνότηι ἀεβοῖ; 

Σᾶαπθ ποοὸ ἀρῆ οἄπουσαι, οἷ 41118. [Γαπξ,, ἐπιροαϊππθηΐο. 

14. φαθα ἴαπθ Ἡϊρροογαῖθβ 8110 ογαοῦΐϊο φγϑδοανϊ,. ἀτι0 

Ῥγδνυμῆπιο ῥγχγαθοορίξ:. Οὐποοοία. πιϑαϊξῥαγές ορογέθέ, πο 

οὐ. Ῥαάθηι ἀθ οουία τῖιθὺ οχογοίξασο, πὸ οὐπηΐπο 

χῆονογθ; [θα πθὸ ἰάσαγθ δχρϑῶϊξ. 605, αὐἱ ἐπὶ ᾿Υἱπιῖ8. νθη18 

ΟΥαἀοναχα οορίαιη παροπέ: ἢαμτάθιν. οπιης8 14. σϑητβ σπο-.- 

τἴὰ5. Ιᾳροο5. 1105. ἤν ἰοξαπι ΘΟΥΡΒ “Θρτριῖ. ϑϑυναμαϊ ἰρί μιν 

ἘΣ [απε πὶ οπιηῖ αηίοία, ἀαπάδσατιο ἱρ618. οἵβιιβ.. ροιῖο πῖθ- 

ἀϊσαχιοπίδατιθ. πηξ Πηρτι]α 678. βϑποτῖβ, 4.86. αἰϊοηποπί, 

ἀμ οθοθης δὲ οοποοςιαμέ, Γασοοχυ οταιηἀϊπιοα, 1Δαπ6 

οἶζγα τηδυ]οἤατ) σαϊογθ: Ὧ8Πη} 4Π1 ΘΟ δ ο νομοπιθη- 

ἐτὰ5. ἴχᾳοοι ἴχμξ, 11 π ομμηθη,, ΘοΥΡΟυ 5. ρϑεΐοια ξουχηΐαῦ, 

Ἐγρο. ἀπϊγῖθβ πο8. πιαχίπιθ οχυτοτθ, ααααπάο οἰΐαῃν 

Ρμαμας οἷ. τη] θ οχίσπο α«πορίαπι,; [μῆίποπε θέτε ΠΣ 

νοΐ, Π'ὶ πηοίο 4111 ὉἨΠῚ, ἑθππθπι, ἱρία πἸαχίπια, ον αάο- 

χα ἐμ ΟσΟτατη ΘΟρῖδ., ατιόβ. μαυ]αξίη σου ςοφησμ, “Δ οοΣ- 

Ῥοχῖβ αἰϊαιθηέα αραΐοπΐοβ, Οποπίατῃ, ααἴδιῃ Ῥτιαθοοτγάϊα 



“ἸΟΣΌΣ 4. δ 

τι, Ὅματε. ΥἹΙ. [138.] ἘΔ, ῬΑ, ΤΥ. 559.) 
᾿ ὑποχόνδριον ἅπασι τοῖς - τοιούτοις ἔπῆρταε καὶ διαπεφύ- 

σηταυ, καὶ δᾳδίως, ὃ τι ἂν προσάρωνταν, πγευματοῦται,. βέλ: 

τιον ὧν. εἴη διδόνοι σὺν τῇ, τροφῇ πεπέρεως μαπροῦ.. καὶ 
γὰρ διαλύεν τοῦτο παχύτητα φυσώδους πνεύματος, ἀπωϑεῖ- 
ταν δὲ καὶ πρὸς τὴν κάτω γαστέρα τὰ καϑ' ὑποχόνδριον 
ἀργῶς συνεστῶτα, καὶ τῇ πέψει τῶν ληφθέντων συναίρεταν 
χατὰ τὸν αὐτὸν κοινὸν λόγον ἁπάντων πεπέρεων. «εἶ, δὲ μὴ 
παρείη τοῦτο, τῷ λευκῷ χρηστέον' ἔστυ γὰρ στομάχου τονι- 
φώτερον ἀμφοῖν τοῖν ἄλλουν πεπερέοιν. εἶ δὲ μὴ τοῦτο πα- 
θείη, χρῆσϑαν τῷ καλλίστῳ μέλανο" τοῦτο δὲ τὸ βάρύ- 
σταϑμον. ἄμεινον δὲ καὶ τῷ «“ἀιοσπολιτωεῷ, προσαγορευον» 
μένῳ χρῆσθαν φαρμάκῳ, συνείϑεται δὲ διττῶς, ἐνίοτε μὲν 
ἐξ ἁπάντων ἴσων, κυμίνου τε καὶ πεπέρεως, καὶ πηγάνου, 
καὶ νίτρου; καὶ ἔστιν οὕτω μᾶλλον ὑπακτικώτερον γαστρός" 
ἐνίοτε τῶν μὲν. ἄλλων ἴσον ἑκάστου μίγνυται, τοῦ γύερου δ᾽ 
“ἥμισυ. κάλλιον δὲ, κύμινον. μὲν ἐμβάλλεσθαν τὸ καλούμε- 
γὸν. Αὐθιοπευκὸν, πεπέρεως δὲ ἤτου τὸ μακρὸν, ἢ τὸ λευκόγ, 
ἐμβρέχεσθαν δὲ τὸ «κύμενον ὄξεν δριμντάτῳ᾽ . «ὥπειτ εὐθέως 

. ἀΠατιθπιοα! ομλμῖριιβ, ἰπτοῖάα ἐπΠαΐαητθα ξμηξ, δὸ ξ8ο116,. φαΐον 

αυϊά. Δῇαχρίουιηδ, ζΖ.. Παΐατα. σϑυξης,: [αξῖπβ ξαουῖὲ Ἰομρὶ 

-οἱρουδβ αἰϊαυϊᾷ σαπ οἷροὸ ἄαγα: ααΐρρα ᾳποά Ἐδίιοβ [ρ1- 

ΟΥΣΙα5. ογαϊπ παϊχιθπλ οΪνῖ,. δὲ απᾶ6 πὰ φτδθοοχῆϊι8 ρῖρτα 

ροἴϊαμι!, δα νϑπίγο πυΐθυλογθει ἄθρο!δ, δὲ οοποοηπομᾷῖ8, 

απ86 Γππρίο.18,,. ἔαρνθμξ Ῥγὸ σουμηβηπηῖϊ ῬΙρογγα, ταΐϊοη6, 

,"Οὐοᾶ. ἢ Βυγα8 οὐρΐα ποτ οἵδ πϑααθ δ1ΡῸ τΐϑῃ τι, φαΐρρα 

απο ἔμργα ἄσο σϑῆαῃθα σρῆθγα σϑηϊ!οιΐατη σόροσαῖ. ὅπ 

ἢοο ποι ἀἀοῆ, ορἕτρητα. πίσυπτ. ροίοπδατη οἵ: 18. σατο 

᾿ΣαοΥῖξ, αποᾶ Ῥομᾶογα Ῥγαθοςῖηξ,. ὅδη6. ἈΠ: π5 δὲ. οἱ Ῥ1οβ8- 

ῬΟΙοοΟ νοοᾶίό «χηθαϊοδτηθηΐο αἱ, οαἦιβ οοωροβο ἀα- 
-οἶδθξ οἷ: 8188. οχ. Ῥαυῖριβ. ουημῖρη8θ. σππηῖπο; Ῥρδγο; 

τπΐα, τἰίγο; ροίεῇαθο 118 τηᾶρὶθ σϑαΐγοια [ΟἸγ6Ὲ8;: 8118, 

φαθμα χοαπουίη ῬΑΣΣ ρομᾶθυὶ ταλίσοξυν «χ]Ὲ}1 ἀιχηϊ τητη, 

Ῥγαρίαιουῖς δπΐθτα. οαπνσυτη, οἴ, «ποᾶ νοσάπε ΔοΙορ1-- 

, απ, ῬΙΡΟΥ σοῖο. ψ6 1 ἰοηρασα,, ψ6ὶ αἴδυση. Μφοδγα λίαν 

Οὐπιϊπ σγὴ ἴῃ δοθίο τπαπκίτηθ βουῖς:, ἀοὲμ σοχέϊηθο ἐς ἐμη-- 



266 ᾿ς ΤΑΜΗΝΟΥ ὙΓΊΒΙΝΩΝ 

Ξ. ΟΒᾶτε. ΥἹ. [355 Ἷ Ἑὰ. Βεῖ, ΤΡ. (89.266. 
τριβέσϑω, ἢ πρότερου φουγέσϑω ἘΣΤΕ ἐν ἀγγείῳ κδρα- 

μέῳ, τελέως ὡπτημένῳ κατὰ τὴν κάμνον. ὅσα γὰρ ἐνδεῶς. 
᾿ἐξηράνϑη, πηλώδη μᾶλλόν ἔστιν, ἢ κεράμεα, καὶ τοῖς 

φαρμάκοις τὺ προστρίβεται τῆς ἑαυτῶν ποιότητος, “ἔστω 
δὲ τὰ τοῦ πηγάνου φύλλα προανεξηρυμμένα συμμέτρως. εἰ 

μὲν. γὰρ ἐπὶ πλέον ἀγαξηρανθείη; ; δριμέα τὸ γίγεταν παὶ 
πιχθὰ, καὶ περαίτερον τοῦ προσήκοντος ϑερμά, μηδ᾽ ὅλως δὲ 
προξηράνϑέντα περιέχει τίνα; "περιττωμαξιεηε ὑγρότητα; Ὑη- 

'δέπω" πατειργασμένην ἀκριβῶς » “δὲ ἢν οὐ ται παντάπα- 
σὸν ὄἄφυσα: τούτοις τέσσαρσυν ἐνίοτε μὲν ἀναμῆ γγυταν μέλυ 
προσπηφρισμένον; “ἐνίοτε δ᾽ οὐδὲν, ἀλλὰ μόνα χωρὶς τοῦ 
"μέλυτος ἀποτίθενται, καὶ πτισάνης ἐμβάλλεταν χυλῷ, καὶ 
ὅτῳ πὲὸ ἂν ἄλλῳ τῶν ἐδεσμάτων. μάλιστα πρέπευν δοκῆ. 
"λαμβόνεται δὲ καὶ καϑ' ξαυτὸ τὸ φάρμαπον τοῦτο πρὸ 
᾿τροφῆς τὲ καὶ μετὰ τροφήν, καὶ ἔστι κάλλιστον ἐν τῇ τοιαύτῃ 
χρήσεν τὸ τ μέλι βεβιγμέγον » ἀκριβῶς ἀπηφρισμένον, 
“τοῦτο γὰρ ἀφυσώτατόν ἐστιν. ἔστω δὲ δηλονότι ἀαὺ αὐτὸ 
τὸ μέλι κάλλιστον, ᾿δἴπερ ἀφυσώτατόν τε παὶ τμητικώτατον 

ατϊίαν, δξ θἕαπῃ τς τηοθαϊοθ ἔγισίξαν 1 ναΐρ ΠΟΙ], 

ταὐοα, σοοΐαπι ἐπ σαχηπιο ἀαδπι ορίαθ ἢξ: οπαθ οηΐπι 
Θκαοῖθ Ῥθῃϊιδαπο οοοίΐα ποῖ ἴητιί, δαδο. ἱπίοία Ροϊϊαβ 

᾿αμπαῖν βρτΐπᾶα Γαΐ, οἱ φαδὶϊξαΐαχ. [πάτττὰ πΟΠΠ1Π11 χηθ4-- 

ὀβτηΘη5 Ὑϑηλείξατιί. Θμηΐξο ψ8ῦῸ δὲ γαΐθα ξ0116 πιοᾶϊοθ 

βοοαῖα; αἰ οπῖπι, ἢ Ρ]ΑΓομ Άτι βοσθμΐτιν, δογία διηάτασαθ 
τοἀδυπίτιν, οἵ ἕαρνα απαπὶ ρὰτ δ ὀα!ᾶα, πὲ, ἢ Ῥτου ἃ 
οι, ΠΟΌΘ5, σοι ασι. σποηάδη Βπηιου πὶ τϑίϊπθηΐ, 

᾿πθπαύῃ 6 α΄ Τοέο φοποοοίαμῃι, ομπἼ8. ΠΟ “51 αἴαγ ἀΠοπξουθ 

χαΐϊατιβ ροίπηξ. Οπδέπον 1115. αἰταηαυᾶο ἀεΓρυτηαίπηι Π161 

ταὐάϊαξ, δπσαδπᾶο 811], [6 [016 ἔπ Σ}61}6 σθροππηίαν, 
δα ΡΕϊΐαπδθ ΟΥ̓ΘΏΙΟΥΙ δὲ 41118,. σΡ8 τηαπίπιθ σομ ΘΠ 6 

νἱἀοηΐαν, οἶβ1β ᾿ῃγοππηΐαν, ϑειμαῖξην οἱ ρθὺ [86 πηβθίοα-- 
τποπΐυα πος δὲ ἀπίθ δὲ ροῖξ οἴδαμι. Ρρυτὸ δᾷ δημ 

-- αἰαμα, ΟΡ πηι οἱδ, αποα σ8} δαἀχηϊχέτπ μαρεῖ, αᾳτοά αἱϊ- 
"486. οὐχίοῖο πὲ ἀοίραμπαραχα: 14 εμπϊτὰ ἡδέα μγαχίηιθ 
ἀπϊοαξε: δὲ δαΐθπι οροχίοξ. δὲ 18] ορξξπταμι, ἢ τοάο, 
αποᾶ ἤαξαπι ἄϊ(οτιίίαἑ, αποᾷῳτιθ, τηαχίτηθ ἀϊῆθοθε, δαξοσσπι 



: ΜΟΙΌΣ 4. 167 

. Ἐβδ. Ὅματι, ΨΙ. [χ3δ: 126.] ᾿ ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (0. 
᾿ξἔσεσϑαν- μέλλοι! τὸ φάρμακον. ἐπιτήδειον δὲ τοῖς οὕτω δια- 
᾿πξιμένοις ἐστὶ καὶ τὸ διὰ τριῶν πεπέρεων, ὑτὰν μὴ πάνυ 
οἰ ψοθμάψωδες τ8 “αὶ πουκίλως σχευασθῆ, χαϑάπερ οἵ πολλοὲ 
“τῶν ἰατρῶν συντυϑέασυν αὐτὸ,. δίνην καρυχξίας τινὸς, ἢ 
συὸς ἀγρίου, πρὸς δὴ τούτων τῶν ϑαυμασίών ὀψοποιῶν 

᾿ἐσχευασμένου. ὥστε ἔργον. οὗ σμικρὸν ὑπάρχειν τοῖς ἰατροῖς, ᾿ 
ῆ, τοῖς '“πορσδιθοβένοι8 αὐτὸ τὸ τα ἐς φάρμακον. 

᾿καξαπεέϊμαι τὸ ἄμμι, καὶ τὸ. σέσελι, καὶ τὸ ᾿ιβυστικὺντὁ Ὁσά 
ἄλλα τοιαῦτα" διαγινώσκεται γοῦν λαμβανύντων ὠμὰ χαὶ- 

ἀμετάβλητα. μέχρι πλείστου κατὰ τὴν γαστέρα, μένοντα. ᾿ 
{Π|5 0] ταῦτά τὸ οὖν ἀφελεῖν χοὴ τοῦ φαρμάκου, καὶ “προσέτε 
τὸ ἑλένιόν τὲ καὶ τὸν τῆς γάρδου δγάχυγ᾽" ὡς δὲ ἔγνεον συν- 

᾿τιϑέασι, καὶ τὴν κασίαν. ἔχειν δ΄ ἐσχευάσμέγον ἕτοιμον 
᾿διττὸν, ὡς ἡμεῖς εἰώθαμεν" ἁπλοῦν μὲν τὸ ἕτερον, ὅπερ 
ἔπί τε τῶν ἠπεπτηκότων χρὴ διδόγαν, καὶ τὴν πρόσφοτον 
᾿ψύξυν ἐχόντων κατὰ γαστέρα καὶ φλεγματώδη χυμόν" ἕτε- 
ρὸν δὲ φαρμακῶδες, ᾧ μάλιστα ὁ ἐπὶ τῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς 

"χαοα!οατπηθηξατὴ εἢν Ἀρροπύπηῃ ἴδπϑ υόπιθάϊππη [ὁ οὐδοεῖς 
“οἱ οἐ ἀποᾶ ὃχ ἔτἴρτις Ῥ]ρονιθιβ ὀοη οί, πθίαπθ ἀππμι 
“0. δὐτηοάϊηι Δηοἀϊοαπιοπίοίαστα ἔποσὶξ, ἐς ψαυτβαα 601- 

“1δοίαμα, ΠΟΛ ὁ. ῬΙθυίβαθθ οὐδ ανειοιηι ΘΟ ΡΟμΙαν, χηΐα-- 

“ἕπχαθ ουὐπϑάδηιν 6χ ψαΥ115 οὈ ΟΠ  οσ ππὶ ΒΘΏΘΥΙΡαΒ τιΐα, δἷτξ 
᾿ΑΡῚῚ ἃ τοῖν! Ποῖα 1Π|5 σΟα1|158. σομα 1, αἄθο αξ τπιοπ. ταΐηΐ- 
ζατιτη τι θαὶ ἱρὶβ, δαΐ 115, 41 ΔΡΡατανῖ, ποσοξίτπι δ ἱτηγηϊκία 

ΠἯΠΠ τηραϊσαιηθηΐα ΘΟπΘοσ 6 γα, ἀιηπι, [6[6}1, ΠΟΥ Πίοππι οἕ 
ΔΙῖα 1Ἰὰ σουτιθ: οταἄδ 6111} τοϊηΐϊνη 88 τηΐαίᾳ ἃ 118, 4 

οα [πγρ[ογϊαΐ, Ἰοηρο [προσ ἄπτατα ἴῃ χθηΐρίοα]ο 1π- 

“τε ραπίαρ, Ηδθο Ἰρίξατ Γαριταμοηᾶα ταθαϊοαπιθηΐο [απ 
Ῥγηδοΐογψας μαθὸ ᾿ιϑ]θηΐαη) οἱ ΠπαΥΑῚ ἔρῖοα; δὰ σετὸ ποη- 

ἨΏΠῚ φοιαροπαμξ, οἰΐατα οαπαΑ. Ἐπρϑοάϊξ διΐθιῃ Ῥτδθρατὰς- 

᾿ἔππι ΒΆΡΕγ6 δᾶ πιδππῖι ἀπροἱξοι, βοπξ ἱρίδ [Ὁ160: δ]ΐε- 

γῦχα ἤαρΙοχ, ᾳαοά 118 φαπάμππ εἰδ, «αὶ χαϊπῖπιθ δοηοοκε- 

ταπξ, δὲ απ ΥὙΘΟθ18 Σρῖρὰβ ἴθ νϑπί!ο!ο μαρεπὲ, δὲ μἱέαΐς 

ἰοΐαια ἐποσιμ; αἰζοσιτη, απο τπηθα] σα χη το τ πιὰ σί5. οἱ; 

40 πιαχίπηθ ἈΡΠΠῺΩΥ ἔπ 315 Πηχ ΟΡ τ8, αὔδα 6 ὁαρίξε ἀδ- 



Δϑϑ ᾿ς ΤΠ ΑΔΗΝΟΥ͂. ΣΡΧΒΙΝΩΝ 

Ἐᾷ. ΟΒατι. ΨΙ. [τ0.} ᾿ ἘΔ, Βα. 1ν.-(286ο,} 
ν ' “ Ὡ ΄ 2 ͵ --» ϑ «“ 

εἰς τὸν ϑώρακα ῥευμάτων χρώμεϑα, ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὅπως 
᾿ , ᾿ » 7 Η Ὁ. ἐς; “ ξ "" ᾿ 

107 σπευάξευν, αὐϑις εἰρησεταύ. τὸ ὃ ἁπλοῦν, ᾧ καὶ πρὸς 
τὸ πλῆϑος τῶν ὠμῶν τῶν κατὰ τὰς πρώτας φλέβας χρώ- 
μδϑα, τοιόνδ' ἐστίν. εἷς πεντήκοντα δραχμὰς ἑκάστου τῶν 
τριῶν πεπέρεων ἀρκεῖ μιγνύευν ἀνγίσου τα, καὶ ϑύμου καὶ 
ζυγγυβέρεως ἑκάστου. δραχμὰς. ὀκτώ, τὸ μὲν ἁπλούσταστον 
τοῦτο, καὶ τούτον μᾶλλον ἔτι τὸ χωρὶς ζηγγεβέρεως. ἕτερον 
δὲ τὸ διὰ τῶν αὐτῶν συγκείμενον, ἄλλ᾽ εἷς τὰς πεντήκοντα 

δραχμάς. ἑχάστου τῶν τριῶν πεπέρεων ἐχχαίδεχω δραχμῶν ἐ ἐμ- 
βαλλαμένων ἑκάστου τριῶν ἀνίσου τὸ καὶ ϑύμου καὶ ζιγε 

΄ τ ἔ γιβέρεως, ᾧ καὶ μάλιστα χρώμεϑα πρὸς τὰ παρόντα. χρὴ 
ἃ", εἴπερ οἷόν τ' εἴη, τὸ μὲν ἄνισον. εἶναι Κρητικὸν, ᾿Δττικὰ 

, ν , 7: τ Ἐξ, 
δὲ τὰ ϑύμα, ἢ πάντως γε ἔς χωρίων ὑψηλῶν τα καὶ ξηρῶν, 
Ἷξ , 3: 5 Ε ΞΩΣ ι , ΟἹ ἐπαοιτ ἽΝ 3 Ξ 
ἐμβάλλειν δ᾽ αὐτῶν τὴν κόμην ἅμα τοῖς ἄνϑεσιν, ἀποκρίε: 

ψοντα τὸ ξυλῶϑες, ὄστω δὲ καὶ τὸ πέπερυ τὸ μὲν, μαπρὸν 
ἄτρητόν τὲ καὶ ὑγιὲς, ὥσπερ οὖν, καὶ τὸ ᾿διγγίβερι" ᾿ τάχυστα 
γὰρ ἀμφότερα τιτρῶται. καὶ πρὸς τῷ μὴ τετρῆσϑαν δη: 

εἰσοεπᾶπηξ δα ρΡεοίμ8β. Ὑδγαπι μοΟ απὸ Ῥϑοῖο Πὲ ῥσδθρδσδπ- 
ἄμα) 4110: ἀϊοοίασ. ϑίπαρίοκ 1Ππᾶ4,| αυο δᾶ ογιά ας 8 

δραδαιίίαμα, ἀπᾶθ ἦπι ῬΥ 18 οἷδ σθη18, τιππογ, ΠαἾτ8- 

ΣποΩ͂Σ οεἢ. Δᾷ ουγαβααθ ὑἔσπηι ρίρογοτα. 3 αὐἰπαπαρίηία 
Δραηᾶθ αἄᾶιπίμν δη:8. οἱ ἔμγπι οἱ Ζίμρρουῖβ, Ππραϊο- 

σῦμι 3 ὃ; οἱ Βιιρμοιπνστα αὐάθπι Ποὺ οἴ, Ἐπδγη μος 

ἐρίο τηδρὶβ διαρῖδχ, ἃ 410 ἄθεγαρξωιπι ΖίηρίθοΙ δ. ΑἸΐοτ 
ταχῃ σεῖο οἷ, απο οχσ βάθιῃ σοηδοίίϊαν: σογαμ δᾶ οἷπ- 

ἦιδᾳας σάπχα Ῥίρθγαπα 9 φυϊφαδριπία το]ϊᾳπουτη οαἤα85- 

«8 Γράφοϊπι. ἀγδοβυμδτοτα. ἰη)οαν ροπᾶπβ, πθπρα δῇ, 

ἔχη δὲ ΖΙΠΡΊΡΟΣΙΒ: απο οἴαμι δ φγοροῆέα αὐϊπηυχ 

ρου οα! ἤη6.. Ῥοροὲ διίθῃ, ἢ Βαβοχὶ ροΐε, δηϊίαπι 

. Ογοίθηϊε οἵἵο, ἔγιπαπι δαὶ Αὐζίσιπι, δαξ ῬΊαμια οχ δα εῖδ 

, ἰροῖϑ -οὲ Βοοῖβ: ἃ 400 φυϊοαμϊα Ἰϊρποίμτα οἵ «ὨΌτΩ οἷχ- 

- ουπολίατα ἔπουῖξ, οοπα ἱρία τιὴα οαπὶ ΠοΥῖρτβ 1η]1οἰ οἴατ, 

πο σοῖο οἱ ρίρεῃ, ᾳαοᾷ Ἰἰοπρίμαα φαϊάρῃ εἴ, ἱηίθρταση 

ταϊηΐσθαθθ. ἑοναίσα: δὰ σϑρὸ εἰ Ζίῃρίθοῦ: πη ΠΡ Ὸ 

Ῥεμοτθαῖ ξφοι!α. ξο δ. Θηΐα εἴλατη ποῦ ἔοϊαμη ΠῸΠ Ῥεῖ τ 



.ΠΟΓΌΣ Ζ. Ἔ: 869 

τιἃ. Οματε, Ψ1. [136.}᾿ ͵ Σἱὰ, ΒΑΓ, ΤΥ. (260.) 
λονότε τὸ ἀληϑινὸν αὐτὸ πέπερει τὸ ἀπὸ τῆς βαρβάρου 
κομιζόμενον ἔστω. διττὸν γὰρ ἐνταῦθα πανουργεύεται, 
σκχευαζόμενον μὲν τὸ ἕτερον ἐπὶ τῆς “λεξανδρείας μάλιστα, 
βοτάνης δέ τύνὸς. ἐκβλάστημα ϑάτερον ὑπόρχει. ὡς δ᾽ ἄν 
τίς βόλιστα γνωρίζουν τὸ πετιαῦ" οὐργημένον; ἐγὼ διηγήσομαι; 
τοσοῦτον πρότερον εἰπὼν ὑπὲρ τοῦ μὴ “Θαυμάζειν τυνὰ, 
μηδὲ ζητεῖν τὴν αἰτίαν, δὲ ἣν ἤτον συνϑέσειθ' φαρμάξων, ἢ 
δοκιμασίας ἐπῆλχϑέ μοὺ γράφειν ἐνταῦϑα," μὴ πόνυ τι τοῦτο 
πράττευν εὐθυσμένῳ κατὰ τὴν ᾿ϑεροαπευτικἦν πραγματείαν; ἐφ 
ἐκείνη μὲν γὰρ αὐτοῖς μόνους διαλέγομαν τοῖς ἰατροῖς, ἔν: 

ταυϑοῖ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, οὖς ὀνόματι κοινῷ 

προσαγορεύουσιν ἔνιον φιλιάτρους, ἔν τοῖς πρῶτδις δηλονότι 
μαθήμασι γεγονότας, ὡς γεγυμνάσϑαν τὴν διάνοιαν, οὔκουν 
ἀναγκαῖόν. ἐστι τοῖς τοιούτοις οὔτ᾽ ἐν τῇ περὶ τῶν ἁπλῶν 
φαρμάκων, οὔτ᾽ ἐν τῆ περὺ συνϑέσεων αὐτῶν γεγυμνάσθαι 

πραγματείᾳ, πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον οὐδ᾽ ὡς χρὴ δοκυμάξευν 
ἕκαστον ἐπίστασθαι. τοῦτοις οὖν ἄμεινόν. ἔστι γράψεσθαἑι 

τὰ τοιαῦτα πάνε᾽ ἀκριβῶς, ὥσπερ ἀρτίως. τὰ περὲ τοῦ 

Σοταΐστα, [64 οἱ σογασι ΣΠπᾶ, απο οἷς Ῥαυβαγδ δου, 

Ῥῖρον οῇο; “81. παηγαιῖθ. αποᾶ αδι]τοναίαν.,, ἀΌΡΙΟΣ 6, 6]- 

ἴόγατα, ἀπο 1π ΑἸοχδηασῖα πιδπχίτοθ Ῥυδοβανδῖζαῦ, ΔΙ ΤΟΥ ΉΤη, 

ἃποᾶ ΠοΥρ4 6. οα]αβάατη ρου θη οἷ. Οὐδ ψοτὸ ταασῖμιθ 

σαϊλουτο ᾿ητουυοίοι,. σαοᾶ δαπϊξουίππτ ο΄, ροίπι,- 1ρ6. ἄοα 

δ60ο; ἴαπβρον Ῥταθξαϊτιβ, τ αἱ απὸ Τοτοίαν, ἀξ Θδ ΓΑ Υα, 

Σοαυϊχαῖ, «αΔΠΊΟΌΥΘΏΣ 6] ῬΥΟΡΘΗΣ τηδαϊοαγαθη! μῖο ἐτὰ- 

-ἄοτο γαδομθια [αΡτ , «αἱ 1ὰ τηδάθηα! ΠΡΕῚΒ. ΠΟ ἰθιηδῖθ 

1ᾷ Ιἀσογθ [ο]θάτη. ϑιψαϊάθχῃ ἀπ 11118. Ὁπμν ταϑάϊοῖβ8. 1088 

ἀπγιΐακαί ἄρο; δῖο ψόσο δίδμν οὐ 41}115 πίνοσῆβ, αἴο8 

ΔΠΙ4 1] Οιηταμμ πόχηΐπο ῬΗΠΠΑίτοβ νόοαπέ, δαὶ [Ο11Π106Ὲ ἐπ 

ῬΥΙΠΙ15. ΙΓ ρ111}18. νου απίαν, ἀπὸ Τα 6 Πρ χείατα ζιίδται οξοῖ-- 
ορδῃξ. ῬΟΥΥΟ 818. πεϑοοϑίϊ πὸ οἱ πεὸ 18 Πρχ]8 48 βχη- 

ῬΠΟΙΡῸΒ πιϑαϊοαππιοπεῖθ, Ὡθὸ ἴπ Ορθτα ἄθ᾽ πιθαϊσαχη θη ΟΣ πὰ 

οι ροἤίϊοπιθ οἴ ὁχόγοιία 5, ταυπέοαιθ τοῖπυβ, Ἔχρ]ογαμαι 

συϊαδαπθ τηϑαισδιηόμ!! ρουτεαχή Πάρου. 15 ϊδηπα ρϑ- 

ΤΟΥΙΡῚ ᾿ουχημ]αίθ, [6114 ομητα [αἰΐπε δ, βοπὲ ράμ!ο δπία 



λ70 ᾿ς ΖΑΛΗΉΝΟΥ ὙΓΙΒΙΝΩΝ 

Ἑᾶ, Οἴιαττ. Ὑ1. [126, 1527.} τς 4. Βαξ. ἹΠῈ (οθ90 
μακροῦ πεπέρεως ἐπεχείρησα διηγεῖσθαι, χρὴ γὰρ ἀπογεύε- 

σϑαν μὲν ̓ αὐτοῦ πρῶτον, ἀκριβῶς ἐπισκοπουμένους, εἶ πε- 
πέρεως ἄποσώξεν ποιότητα, μετὰ δὲ τοῦτ᾽ ἐμβαλεῖν ὕδατι. 
τὸ γὰρ ἐσκευασμένον, εὖ βοσχείη δὲ ὅλης ἡμέρας, αὐτίχα 
διαλύεταν τηκόμενον. εἴπερ οὖν ἢ τε ποιότης ἀκριβῶς αὐτῷ. 
πεπέρεως ὑπάρχῃ; καὶ μὴ ̓ διυλήηξας βυεχόμενον, ἦ δ᾽, ὡς 
εἴρηταν, παὺ ἄτρητον, ἐπιτήδειον εἶναι ψόμιζε τὸ τοιοῦτον 
μακρὸν πέπερι. τὸ δέ γε μέλαν μήτε μικρὸν ἔστω, μή: 
τὸ ῥυσσὸν, μήτε παχύφλοιον, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ βαρυστάϑμου 
χαλουμένου τὸ μέγιστόν τ8. καὶ εὐτραφέστατον ἔκλεγέσθω:. 
καὶ τοῦ λευκοῦ δ᾽ ὁμοίως ἐχλεγέσθω τὸ μέγιστόν τε καὶ 
εὐτραφέστατον. εἶτα πάττων ἅμα κοπέντων, καὶ λεπτῷ. κο-: 
σκίνῳ διαττηϑέντων, ἀπηφρισμένον ἐπιμελῶς μιγνύσϑω μέλι ; 
τὸ κάλλιστον, εὐῶδες δήπου τοῦτο καὶ ξανθὸν ὑπάρχον, 

,γλυκύτατόν τε ἅμα καὶ δριμύτατον, καὶ τῇ συστάσεν μήτε 
᾿ παγὺ, μήθ᾽ ὑγρὸν, ὡς ἀποσπᾶσθαν αὐτοῦ τὸ συνεχὲς, ἄλλ᾽ 

ὥστε καταϑέντα τὸν δάκτυλον εἰς αὐτὸ, [127] πκᾷπειτα 
καταστήσαγτα μετέωρον, ἀποῤῥέον ὁρᾷν αὐτοῦ τὸ μέλι μέχρι 

ἀθ Ἰοπρο ρίροι ἐγταᾶθτε οοσοόρῇ. ῬῬυϊποῖρίο δπΐπι οχρο- 

τἱθη στα σοί οἵδ, ἀπ σοπίογαμθ δοἤίπηιδηππι, 80 Ῥἱροσὶβ 
αι τξαΐο5 ἴεσνεῖ, ροῖθα ἴπ δασαιιν τα θη ἅτιπι: πιδτ απο 

Ταοιιαγ 6, ἢ ῬῸῚ ἀΐϊθμι ἰοΐππι 1π Βαπιογα τηδοϑυθέμτ, 

ΠΠΟῸ Παπαίαν αἀο Γοἰνίζαν. 81 ὀξσο ἕπῃ Ῥίροιῖθ δἱ {πά- 

15. Ρίατιθ 1πθῆῇ, πθο πιασθγαΐμαμῃ Ὑϑίοι γιοῦ, δἤσπα (πὸ 

ἀϊοίαχα (Ὁ) τηΐηΐπηθ ξοστατοϊηῖρτιθ ροχέαίαπι; ρίρϑι 14 Ἰοπ- 

βάγα Ἰάοτιδιιτη ἱπ4] 0615. Νίρυπμ σϑῖὸ τὺ οχίϊθ, πθ0. 

γτπροίαπι,, 166 οΥα  οογοῖβ οῆρ, [6 ὁχ δο, αιοά ροπᾶο- 
γοΐαμη νοσαῃΐ, 14, αποά ἔμπι τηδπίγημηι, ἔπη} Ὀ]ΘΗΠΊ πηττι 

6, [Ιεῤπιααθ 48. 4100 βπη1Π1: χηοᾶο ΕἸ: σαῖαγῦ, «ποᾶ πιαχί- 

ταύτη 6[Ὲ αἴστιο ὈΙ θη  ΠΠτηστα,. οῖπᾶθ οχημῖρηβ ἤαπη! ἔπ- 

β, δὲ βρὲῖ ἴθπιιδ οὐίρραμ ἐγϑηβηα 5, τὴ} ορεϊχηπτι οατὶ- 
οἵξ ἀοίρυμπδέμμι δἀτῃοοαΐαγ. 5816 14. οἄοττπι Τἰαντση 6, 

Ῥτεαθῖθρθα δοθυτιτησμα ἀΌ]ΟΙ ΠΕ πισγηαπθ ἕπου, ἔππὶ οοπῆ- 

οπέϊα πθὸ Ῥἴαηθ οὐαί, πὸ ἸΙαϊάα, [6 ᾳπα6 1ΐα 601- 

Ἐπ αἴθυια ἴαδη ἑπδαΐαν, πὲ, ἢ ἀϊσίξαχη 1 14. εἰχητίοτῖβ, 

Ῥοΐξ ἐπ ΠιΡ]ἤ"η6 δἰίο]]α5, αποᾶ. 1261115 40 6δὸ ἀφίϊι, 1οπ- 
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ἘΔ. ΟΒατι. ΥΙ. [157.} Α ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (θο.) 

πλείστου συνεχὲς ὃν ἑαυτῷ. ἄμεινον δ᾽ ἐπ᾽ ἀνθράκων ξιμεῖν, 
ἢ ξύλων ἀκριβῶς ξηρῶν ἃ δὴ καὶ. καγοῦσιν ὄχαπτα. τοῦτό 
τε οὖν διδόναν χρὴ τὸ φάρμακον, οὐχ ὕπαξ μόγον, ἢ καὶ 
δὶς, ἄλλὰ καὶ πλεονάκις ἑκάστης ἡμέρας" καὶ γὰρ ἕωϑεν, καὶ 

πρὸ τροφῆς, καὶ μετὰ τροφὴν, καὶ καϑυπνοῦν μελλόντων 

ἐπιτήδειον ὑπάρχει. τὸ δὲ πλῆϑος ἑκάστης δύσεως ἐστῶ 
πόχλιαρίου μεστοῦ, μιχροῦ μὲν ἐπὶ τῶν μιπρῶν σωμάτων, 
μεγίστου δὲ ἐπὶ τῶν μεγίστων, ἄγάλογον δ᾽ ἐπὶ τῶν με- 
τοαξύ" καὶ μέντοι καὶ τὸ ξιγγίβερν, τὸ κομιξόμενον ἐξ τῆς 
βαρβάρου, διάβροχον ὄξει, συμφέρεν λαμβάνειν. ἔσει δὲ 
τοῦτο ῥίζα χλωρᾶς τῇς πόας ἐμβαλλομέγη τῷ ὄξει μετὰ 

τὴν ἀναίῤεσιν εὐθέως. κατασβένν στοῦ γὰρ ἡ τῶν τοιούτων 
φαρμάκων ϑερμότης αὐτόϑι περὸ τὰς πρώτας φλ 1) οὐκέτ᾽ 

ἀγαφερομενη πρὸς ὅλον. τὸ σῶμα,. καϑάπερ ἑτέρων τινῶν, 
οἷον καὶ τὸ διὰ τῆς καλαμίνθης, ὑπὲρ οὗ μετ ὀλίγον. ἐπὲ 
πλέον εἰρήσεται, “ ; 

: κ 8. ς΄. Ταῦτ᾽ ἄρα καὶ ὀξύμελι χρησιμώτατον αὐτοῖς 
ἔστυν, ὡς. καὶ πρότερον εἴρηταν. σμδυάζειν δὲ καὶ τοῦτο 

βιθτηα αυδῆ πρα ΠΡῚ σοππππδίαμ) νἱᾶθαϑ. Θοαπῖπιτ 

Βοο τϑοῖθ. ἀπξ ἔαρ σαυθομθδβ, δἰΐ Ἰΐρημα ουπηπῖπο ἀτίάδ,. 

αὰ86 ΠΡΌΤΕΝ ζαπχθτῃ, ποῖ πη οπῖα νοσαιΐ, Ηοου Ἰρίτογ 

χηραϊσατηθηΐαχῃ. ἄατα οοηνθηῖθξ ποι [εν ϑῖ ̓ ἶβυθ αποῦϊα16, 

[ἃ εοἴίδια [αθρ6, Παμϊᾶθπι τηᾶπθ, οἱ δηΐα οἶραπι, δὲ Ῥοίξ, 

δἴλδηλ ουβλξιπι δαπλι5. τθοῖθ ἀδέαν. ΘΟ] θαυ Ρ] ὁπ τηθπ- 

ἴμγα, δἴαιια Πυ]η5 αὐἱάφηι, πὲ ρατνβ σοτρουῖρτθ Ῥαυνὶ δ 

προ Χἰ Πλῖβ την, ἴΐα. τα 6 4118. δὰ Ῥχοροτείοπομι. Ῥυδρίοτθα 

οἔδη ΖΙΠΡΊΡΟΣ, απο 6χ Ῥαυθ4}18 αἰξουίαν, δοθῖο τηδοοσζᾶ- 

ἴπτη δἰαμηθτα οοτοσ. ΕΠ 18 νἱτομῖῖβ Πουραρ γϑάϊκ Ὁ 

ΝΆ Ποσ6 ἢΠαΐίτν, ἔπ δοθίατι οοπήθοία, ἘΕχίϊτστήξαν δηΐπι 

δ αϑπιο! πηρα!οαπιθηΐοτντιπι οαἿοΥ οἶτοα ἱρία8 ῬΥ 188 ψ 6188, 

χιθο ἐπ ἐοΐαπη ῬεΥ αυ ων σοχραδ, σϑῖπε 4] τον «πουτα ἄϑτη, 

ΘΕ] αϑππΟΩ͂Σ. 14 χαραϊσαχηοπΐαπμι οἵδ, «ποᾶ ἀιαοα]α πίη 68. νο-- 

οδτΐ,. ἂς. ἀπο πιοχ προυΐα8 ἀρϑυατιβ. 

Ο4ν. ΥἹΙ. Ἰάοῖγοο εἴἴδμι ΟΧΥΠΊΘΙΔ Ἠ15. αἰ Π|Π πητ οἢ, 

Ἐξ υυἱθβ. ἀτχῆνησβ. [ἃ 1ΐα Ῥυδοράσαυὶ ἀθθθριῖ, ἕπαχα πιο] 
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ἘΔ. Ομαᾶτξ, ΥἹ. [1571 ἘΔ. Βαῖ, τῦ. (Ω6ο.) 
προσήκεν κατὰ τόδε. μέλι τὸ κάλλεστον ἐπ᾿ ἀνϑράκων ἄπα: 
φρίσάαντες, ἐπεμβάλλειν αὐτῷ τοσοῦτον ὄξους, ὡς γευομένῳ 
μήτ᾽ ἄγαν ὀξὺ φαίνεσθαι, μήτε γλυκύ" καὶ τότ᾽ αὖθις ἑψεῖν 
ἐπὶ ἀνθράκων, ὧς Ἐ ἀρᾶς τε τὰς ποιότητας αὑτῶν ἀκρυ- 

βῶς, καὶ μὴ φαίνεσθϑ᾽ ἂν γευομένοιδ' ὠμὸν. τὸ ὄξος. εἶτ ἀπο- 
ϑέμενον τούτῳ μεγνύειν ὕδωρ ἐπὶ τῆς χρήσεως, οὕτως περοῦ- 
νύντας, ὧς οἶνον. εἰ μὲν οὖν ὃ πίνων αὐτὸ μήθ᾽ ὡς ὀξὺ 

μήϑ' ὡς γλυκὺ μέμφουτο, χϑηστέον ὄχρι παντός". εὖ δὲ μὴ, τῦτϑ 
τὸ λεῖπον ἐπεμβάλλοντας ἀ ἀφεψεῖν αὖϑιυς, οὗ γὰρ “ἐπαυνῶ τοὺς 
κατὰ μίαν τινὰ συμμετρίαν σκευάζοντας αὖτό᾽ πάραπλήσιὰ 
γάρ μου δοκοῦσιν οἱ τοιοῦτον ποιεῖν τοῖρ ἀξιοῦσυν ἅπαντας 
τοὺς πίνοντας ὡσαύτως χεραννύγαι τὸν. οἶνον τῷ ὕδατι, μὴ 
γινώσκοντες, ὡς ἔγιου μὲν ὑδαρέστοθ ον: εἰθισμένοι σείνειν 
εὐθέως πλήττονταν, τὴν κεφαλὴν; εἰ καὶ βραχύ τις αὐτοῖς 
ἀκρατέστερον περάσειεν ,, ὄνον δ᾽ ἀκρατεοτέρῳ χγαίρονξες΄ 
᾿ἀνατρέπονται τὸν στόμαχον ὑδαρέστερον πιόντες. ὁπότ᾽ οὖν 
ἐπὶ οὔνου ταῦτα σύμπόπτει, δυνγήθους οὕτω- ποτοῦ, πολὺ 
δήπου μᾶλλον ἐπ᾽ ὀξυμέλετος, ὅσῳ καὶ Φηθϑέστερον οἴνου, 

ΟΡ τλατη Γαβὲν οαυθομπθβ ἀδΓραηαν 5; σοπ) δῖ 6. ὅτι Σρίατα 
- δοϑῦῖ" ἑαπξαγη; ἀπ θ᾽ ῥα Π 4} πθο δοι τοῦ ὨΣπ 8, πδο. αὔδα 

νἀ ορΙταῦ; δὸ ἄἀθπτο, {ῸΡΘΡ Ῥ αμᾶ5. οσατιδ8; αἀποδᾶ ῥ]ᾶπο 

αὐϊΐαδ ἀγηροταη οὐδ αῖθ8 ἤππξ, πέρ ἀρρᾶῖθαξ. ρα 

δοοίυσα δὔθππο οὐ: δυο 80 ᾿ξ Ταϊηοίο τιΐτ5 ᾿“ξογῆ- 

Ῥόοῦθ δᾷαδπι δαμη 6018, 1ΐα Ὡϊπεγαπι ἐδγρογαη8, τῖξ νἱσ 

τι. Ετρο ααἱ ὈΠροῖ, ἢ πθὸ θ᾽ δου οἱαβ σπου}, 

ἔθ Δηϊοραίηθ, αἰῆδιθ δὸ τἰξαίατ; ἢπ Δδραϊτο οὔδη δια, 

δἀ]εοῖο, ᾳυοά ἀοῃάοταϊον, ΤΏΤΓαΒ. 1ἃ σοαῖ68. Ναας 611ΠπῈ 

608 Ῥτόορο; απ ἔὰΡ ὅπᾳ ᾳυδρίαμι τηϑηατα 18 οδμποΐαηῖ; 

οἱ τ} δι Ποὺ 218. θοῦ νἱάθμξαν, ΟὍἹ ὈΙθΘμξα 5. 615: 

τ 5. πη 16} δατιαην. πὸ τα ΓΟ 8 ὁοα[επξ, πο δάνοτγέεη- 

65, φαϊβιαβάδτεα αἰαας, ἀπι| ἀπ ῖοΥ ἐπ ασνοχαπέ, οαρτι ἢ8- 

ἔπι, ἢ 61 ρΆΒΙΙΟ πιδυδοῖτια μδαίοσιπε, Ἑθπξασὲ, «οραθς 

ἄδμα, 4τ|2 τιϑϑδοίοχο ἀοϊοοξαμτον», Ποχηδοηατῃ, ἢ ἀ:]ξῖτιι5. 815: 

᾿θοσμῖέ, Γαρν τ. πάσῃ ἀριταν 1π νέμο, ἕατν -ξαγ  ] Ὁ ροΐα, 

11 οοπέϊηραμξ, τηυϊο ἴδηθ᾽ πιδρὶ8 ἴῃ ΟΥΥ ΒΟ] 6, πἰροίδ, 



ΜΟΙΌΣ 4. α73 
Ἐᾶ. Οἴιατε, ὙΊ. [157. 1281. : ἘΔ; Β αἵ. ΤΥ. (660, 561.) 
καὶ ἰσχυρότερόν ἔστύν, εἶκὸς ἀκολουθήσειν αὐτά, βέλτιον 

΄ οὖν ἔστιν ταῖς τῶν λαμβανόντων αἰσϑήσεσι ἄρθΣΙΨ τὸ σύμ- 
μετρον αὐταῖς, ἢ ἡμετέραις, οἰκειότατον μὲν τῇ φύσει τοῦ 
λαμβάνοντος εἶναν νομίζοντας τὸ ἥδισεον δξύμεξλι, καὶ διὰ 
τοῦτο καὶ ὠφέλιμον, ἔναντιώτατον δὲ τὸ ἀηδέστερον. 
αὐτὴν δὲ τὴν πρώτην χρᾶσιν αὐτῶν, ὡς ἂν μάλιστα τοῖς 
πλδίστοις ἁρμόσειε, κατὰ τόδε χρὴ ποιεῖσϑαι. ὄξους ἕνὶ μέ-: 
θει διπλάσιον μιγνύσϑω τοῦ τὸν ἀφρὸν ἀφηρημένου μέλιτος" 
εἶθ' οὕτως ἐπὶ μαλακοῦ πυρὸς ἐψείσϑω, (261) μέχρις, ἂν 

ἑνωθῶσι αὐτῶν αἵ ποιότητες. οὕτω γὰρ ἂν οὐδὲ τὸ ὕξος 
ὠμὸν ἔτι φαίνοιτο. δὲ ὕδατος δ᾽ εὐθέως οὕτω σπευάζειν 

ὀξύμελι. τῷ μέλυτν μίγνυσθαι τετραπλάσιον ὕδατος καλ-. 
λίστου" πἴζτενϑ᾽ ἕψείσϑω μετρίως, μέχρις ἂν ὃ ἀφρὸς ἀφί- 
στηται. τὸ μὲν οὖν φαῦλον μέλι πάμποχυν ἐξεργάζεται, τὸν 
ἀφρὸν, ὥστε καὶ ἡ ἕψησιᾷ αὐτοῦ πολυχρονιωτέρα 7ϑεταν" 
τὸ δὲ ἄριστον ἐν ἐλαχίστῳ τὲ χρόγῳ καὶ βραχύτατον ἀφίη-. 
συν, ὅθεν οὐδὲ ἴσον αὐτῷ δεῦταν τῆς ἐψήσεως. ἡ δ᾽ οὖν 

πλείστη τὸ τέταρτον ἀπολείπει [128] μέρος τοῦ πραϑέντος. 

ἅπατλ Ὑἱπῦτη), ἔππὶ ΤΪΠΤ18  ΔΥΩ1]1ΑΥῚ, ἴμμι τηᾶρὶ8 ΦΟΣΊΙ, 
ἀρία ἴβϑαθϊ ῬῈῪ οἱ. ϑαίβ οῦρὸ Πέ δὲ [χη ε8. δα Πα, 

ΤΟΥ ποῖχο, 7ααϊοίπτη ἄς τηοᾶο ζδοετα,. 14 εἴ [πχχ θη 8 

τιαῖαγδα φοπνθῃ θη ἀΠπητατα ΟΧΥΠΊΘΙΣΠ5, αποᾶ ὑπαὰδ ε΄ 

ἡποππα τ πηγσγα, ρτγοϊπᾶεοαθθ δἕδγ 16, οοπΐσα δἅ- 

συΠίπηλαπι ἴθ, στοά πήποτπάαπι, [ἰρίδτα ἰατάθῖ ᾿Υἱ-- 

τλδτα ἸΡΓΟΥΊΙ ΣΧ Οπ θα, αἀὸ Ὀ]ΠΥ 15 σοηνοπιδέ; ἰα- 

Ἴδπὶ δ οροῦξοξ: ὑπὶ δοϑίϊ ρασε 1|61115, ἃ {πὸ ἀείσαοία 
Γραπια πε, ἄπρίπμ 6 τα οοπάτμ; ἄοῖπάθ ἀγὴροὸ 1 16πὶ 

ἴδιθ᾽ σοαπιοηα, ἄοπεξο δοχπηι απ 118 685 1π τη ΘΟ υἰη: 

1ΐα Θϊήη τι60 Δορἔση, ΔΙΊ} 111|8 οὐαᾶτπτα ἀρΡΡΑΤΈΡΙ. Οὐ 

αηα ψενὸ ἥδε τὰ ἔαοϊθ5 ΟΧΥΠΊ611. Μ6111 φυδαγαρ]απι 

ΟΡ 86 δαθπαθ 1ῃ1{66}015, ἀδίιν οοῦπιθβ πιοᾶϊΐοο 1ρηϊ, παδδα. 

ἔρυπατο ἄδπηαῖ, Αο χηυδίτιπὶ φαϊάθηι χ161 τη ίατη ϑρότστε 

Γράμηδηι, 400 οἴϊατη ἄϊπειι οοαὰϊ ἄερθοι, Ορηπιασ 

ὕογο, τξ Ῥτθνιπτηο ἐθιηροτα οοααϊταν, ἀϊα τῆτιτήπατα ἤρα- 

ἸηΔΘ ΘΨΟΙΩΪ, ὑπᾶθ πδὸ Ῥ6ΥἹ οἱ σοοῦοπο οἱ ορτβ; ΡἈ]ΌΣ- 
Ἰπὰ δι σορΐθ. ἀΌΔΡίΔΩΣ ραγίθηι 6.18, αὐοά Δ Σ]ΠῸ οΠ τπιτ' 

ΘΑΙΕΝΟΒ' ποτ, ὐτ., 9 

ν 



ἶ δ᾽ ΤΑΖΗΝΟΥ ΟΓΙΕΙΝΩΝ 

8.α. Ομετξ, ΨΊ. [128,1 Ξ Ἐκ. Ῥεῖ. ΤΥ. (66: 

ξξ ἀργῆς.. μίξαντας δ᾽ ὄξους ἥμισυ, πάλιν. ἕψητέον ἄχρι 
τοῦ τὰς ποιότητας, αὐτῶν ἀκριβῶς ἐνωϑῆναι, καὶ μηκέτ 

Α, τα ρο τὰ ΟΝ 

ὡμὸν φαίνεσθαι. τὸ ὄξος. σκευάζονταν γὰρ καὶ κατ’ ἀρχὴν 
. ἃ 3, 

εὐθέως τῶν τριῶν μιχϑέντων οὕτωο. ἔστω δὲ ὃν μὲν ὕξους 
μέρος, δύο δὲ μέλιτος, ὅδατος δὲ δ΄ καὶ ταῦϑ' ἐψείσϑω ᾿ 

μέχον τοῦ τρίτου μέρους ἢ τετάρτου, τὸν ἀφρὸν ἀφαιρούν- 
τῶν ἡμῶν. εἰ δὲ ἰσχυρότερον αὐτὸ ποιῆσαι βούλοιο, το- 
σοῦτον ἐμβαλεῖς ὄξους, ὅσον καὶ μέλιτος. ἀπόμελν δὲ καλ-- 
λιστον ἐν ὕδατυ σκευάζεταν, καὶ πίνουσιν αὐτὸ δὲ ὅλου τοῦ 

ϑέρους, ὡς ὀμψῦχον. ἔνεστι δὲ τῷ βουλομένῳ καὶ πρὸς 
3 - 3: ΄ τὴν ὑποκειμένην ἂν τῷ παρόντι λόγῳ διάθεσιν ὠφελίμως 

“ἢ. χ ὅλ ΑΞ ΘΕ, ἢ 3 πες ! δὲ εν λ 
χρῆσϑαν, καὺ μάλισθ᾽, οταν ὀξυνϑῆ πασχει δὲ τοῦτο πλξι- 

“- ᾿ Ἂν ς « 
στάκις, τὸ μὲν μᾶλλον, τὸ δὲ ἧττον, ὡς ἂν δὲ ὕδατος 

΄ 3 .“ 5 ΄ , ἜΣ: ᾿; ΕΣ " 
σπευαζόμενον, οὗ τοῦ ὄμβρίου, καϑάπερ τὸ ὑδρόμελι,. ἀλλὰ 

“,} ΄ "», 3 5» 7 ΄ : Η 5....3; 
τοῦ ἐπυτυχόντος. ἔνεστι δ᾽, εἶ βούλοιτό τις, καὶ δι ὁμ- 
βοίου συντυϑέναιν. καὶ ἐγώ γ᾽ ἂν τοῦτο ποιεῖν συνεβούλευον, 
εὖ ἐπήνουν τὸ ὄμβριον, ἀλλὼ γὰρ οὔτε τοῦτο ἐπαυνῶ, καὶ 

5φι υ » 59 ,, 5 »". Ἁ ΄ ΕῚ ᾿ 
οὐδὲν χεῖρον ὀξυνόμεγον ἀποτελεῦταν». καὺ μάλιστα εἷς τὰ 

αἰξαχα,, πιεῖ: ῬΟΙῈ σοτο ἀϊπηξαϊο δοοῖζ δάϊθοΐο, σιν ἤλβ 
οοσποπάτιπι;. ἄομϑο αηδιξαίπνη ομῖπο ΠῈ ππῖίαβ, 66 

δοθίπιπι ογπάυτι οἴἕδμι ἀρρατϑθαΐῖ, Οομπβοίζην ίδηθ οχυηηοῖξ 

οἴϊατα ἐγρυβ Παΐξτη ἃ πο ταϊχῖβ, δὰ δυπιο ᾿χαοάτιπη. 

ΑσοΩ πὶ ῬατΗ δἀάϊξοτ γη61118 ἀπρίαχα οἵ δᾳπὰθ απδάτα- 

ῬΙμταν ἴα παθὸ δᾶ ἔθυϊϊδτη ρατίοσα οοαπιπίαι ψ6] οἰζαπε 

ααατίατῃ, ἴρμῃπια Ἰπίΐοσίην ἀθίναοία οποᾶ ἢ να]οηΐίι5 14 

ἴδοοτθ. ππᾶεβ, ταπίυπᾶδη 1υ)1οῖ685. δοϑῖϊ, απδηΐπηι. 1161]185. 

ἈΡομΊ6Ι ψότο ᾿ορείμηαπι ἐσ δᾷπα οοπβοίτησ, διρίτωταιθ 

Ἰοία αοἤαϊς τοξριρογαυ 8. σίοθ. Ροίβ σϑσο, οπὶ 1ᾶ βοΐ, 
οἵ δᾶ 'θδτα, Ῥτοροίαλτητιβ αἰδοϊζόπθμα, δὸ οοχηγηοᾶβ τ, 

ΡΟΣ μα ὉΡῚ οοαομῖξ; 14 αποᾶ οἱ ἴαθρθ οοῃεμηρίν, 41185 

ἹΩΔΡῚΒ,), 8]185 τηΐπτ8, πίροΐθ 6χΣ δᾷπα σοχπΐθοϊο, ποῖ φίανα, 

Βουξ τὰ], [εἅ ἀπαῆρεῖ; αᾳυδπάπαμι ροίο!, «1 γοϊϑῖ, 

δὲ ἐσ ρίπνια δαπα 14 σοπῆσετο, Ἰρίθαπο, πὶ ῬΙανίατα. δηπαηι 

ῬτΟΡάγοσι, 14 Γπάάοχθη. Ῥθυπ πιθὸ Ἰρίδτ Ῥῦοβο, δἔ 

ἈΣΉΡ οἢ ἀοίενίαβ, Ηὶ ἀροίοι!, ροδππιπτι δὰ 6Θα, ἀπ8ε 



ΜΟΙΌΣ 4 : δη8 

ἙἘᾶ. Ομασῦ, "ΜΙ. [128.] Ἐὰ. Βαΐ. Ἶν. (δι 

παρόντα. καὶ 7ὰρ οὖν καὶ μετρίως ὀξύνεται τό γε μὴ παν»- 
φτάπασιν ἀμελῶς ἐσχευασμένογν. ἡ δ᾽ ἐπιμέλεια τῆς σχευα- 
σίας ἐστὶν ἐν τῷ τὸ πχηρίον μὴ εἶναν πάνυ φάῦλον, ἑψεῖ- 

σϑαί τ ἐπὶ πλέον ἐν ὕδατι πηγαίῳ, χάθαρῷ τὸ παὶ ἡδεῖ. 
χρὴ γὰρ ἐκπιέσαντα, τῶν κἡρίων τὸ" μέλι ἱμέχρν τοσούτου 
χαϑεψεῖν ἂν ὕδατι, μέχρις ἂν μηκέτι μηδεὶς" ἀφρὸς ἐπαγί- 
ὅτηται. τούτῳ τὸ οὖν χρῆσθαν ποτῷ καὶ τῶν οἴγων τοῖς 
ὀξυσμένοις ἀτρέμα, καὶ τῶν ἐδεομότων τοῖς λεπτύγουσιν 
ἄνευ τοῦ ϑεῤμαίνειν, οἷά πέρ ἔστι καὶ ἡ χάππαρις, εἰ δὲ 
ὀξυμέλιτος ἢ δέ’. δξελαίου λαμβάνοιτο. μέχον δή που δυοῖν 
ἢ τριῶν ἡμερῶν, ὡς εἴρηται, διαυτῷν“ εἴ, δ᾽ ξλπίζοις, ἱκανῶς. 

ἤδη λεπτύνεσθαν τοὺς ὠμοὺς χυμοὺς 6; οἶνον προσφέρειν, 28- 

πτὸν μὲν τῇ συστάσει; κιῤῥὸν δὲ ἢ λευχὸν τῇ χροιζ ὃ 
μὲν γὰρ εἷς εὐχυμίαν τὸ παὶ πέψιν, ὁ δ᾽ εἷς οὔρηδιν ἀγα- 
ϑύς. ̓ εἰσὶ δ᾽ ἐπὶ μὲν τῆς Ἰταλίας ὃ τὲ Φαλερῖνος καὶ ὃ 

Σουῤῥεντῖνος. ἔπε τοῦ πρθτέροῦ γένους, ὥσπερ οὖν ἐκ τοῦ 
δευτέρου ὃ Σαβινός τὸ καὶ ὃ Ζήλβανὸς καὶ τἀδονανοδ, ἐπὶ δὲ 

τῆς ᾿Ασίας. ὃ μὲν τοῦ προτέρου «“έσβιός τ παὺ ““ριούσϊος,. 

πτο. απξ Ῥγοροῆξα,. Οὐ ἡπιο σπραι οἶον εἴΐαπι δοί- 

ἄσμι, απο. [α]ΐοτι ποὺὶ οὐΐπῖπο ἱποιτοίδ 6 σοπέδοξατη. 

Θάμθ ΟἾΥα ΟΟΠΒΟΙΘΗΔΙ ἵπ 60 δ, πὲ χίϑο Ταντ δαπηοᾶπα 

δι νἱποίαβ » σοαπαίπγαμδ Ῥ6π8 1π ξοπίαπα δήπὰ, αἀπ86 οὲ 

Ῥανα βΒὲ οἱ ρταίδβ. Οροτῖϑθί 61π1π) δχργδίϊαιη ἃ ἴδνί5, το] 

ϑαΐθηιϑ 1 ἀαπᾶ οοαποτα, αποσᾷ τα Π15. ᾿πᾶθ Γραπηα ἐσιῆαῖ, 

Εσρο ἕπτ παὸ ἰεπάσπηα ροϊξοπα 6, απ νοΐο 6 ψ 15. 118, 

ᾳπ86 ξανΐοσ δοθίοτιπξ, πηίνοπᾶτα ργδθίευθα οἱδίβ. εἴ, ααΐ 

οἰΐτα οαἸοτθι οχίθηθιθπξ, οααιβηηοαϊ οαρρατὶβ εἰ ἐξ οχυ- 

ΔΘ }Π1}6. γε] δοεῖο οἵ ο160 Γππιρία δὰ ἀπὸβ γΕ] ἐγοβ ἀϊ68, 

τῦ ἀϊοίπτ οἷ. Οποᾶ Καὶ οὔισᾶοβ 74πὶ Γποσοβ᾽ [α[18 αἴΐοπια- 

ἴοβ ἴροσαβ, νίππμ ἄδθ15, αποᾶ δὲ Γπρβδηΐῖα Πὲ ἴοπμδ, δὲ 

οοΙοτα Φα στη - ΑἸραινο: μος οπῖπὶ οἵ δᾶ ποοὶ βομπξαΐθση 

οἵ οοποοοίϊοποιῃ ζΔοϊῖ, ΠΙῸᾶ ἡγΐπδηη τπονεῖ. ϑηηΐ νοτὸ 

ἴῃ ΠᾺ Πα ῬΥΪΟΣῚΒ σϑπουῖ8 ΒδΙογητιε δὲ Βαιτοπεπαμ, ρο- 

Πουιοσῖβ βαβίππιμα δὲ“ ΑΙΡαπῦτη εὲ Ααἀτϊαμιη, {πὶ Αδα 

νοχο ᾿Ῥυΐοτὶβ ΒομοχῖΒ. ᾿δϑρίατα δἐ Αὐϊπῆπη, [δοαπαῖ 

5.3 τ 
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ἙΑ. Οματε, ΥΊ. [158. ; ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (6. 
ἐκ δὲ τοῦ δευτέρου Τισακαζηνός 18 καὶ ᾿Δρσυΐῖνος, οὗτοι 

μὲν ὡς παραδείγματα εἴρηνται τῷ λόγῳ, πολλοὶ δὲ καὶ 
ἄλλοι κατὰ τὴν Ἰταλίαν εἰσὶ «αἱ τὴν ᾿Δσίαν, οὖχ ἥκιστα 
δὲ κἄν τοῖς ἄλλοις ἔϑνεσιν, ὅμουου τοῖς εἰρημένοις, οὖς 

αὐτὸν δαλέγεσθαι χθὴ; πρὸς τοὺς εἰρημένους ἀποβλέποντα 
σκοποὺς τήν τὰ χρύαν καὶ τὴν σύστασιν, ἄποδοκιμάζευν 
τὸ τούς τε ποχεῖς «αὶ τοὺς μέλανας, ὥς πακοχύμους τὸ καὶ 

βραδυπόρους. εὖ δ᾽ ἐπὶ τοῖσδε βθπιον ὃ ἄνθρωπος γίγνον-, 
τὸ, καὶ λούειν ἤδη προσήκει, καὶ ἀλείφειν, καὶ ἀνατρίβειν 
μαλακῶς, χαπειδὰν Πρῶτον ὑπόστασιν ἴσχη τὰ οὖρα, τάς 

τε τρίψεις αὐξῆσαν καὶ πρὸς τὰ συνήθη γυμνάσια καὶ 
ὀλίγον ἐπαναγαγεῖν. ἔν τούτῳ δὲ τῷ καιρῷ χαὺ τοῖς δια- 
φορητυποῖς, ἀλθίμμαοι χρηστέον, ὧν. καὶ πρόσϑεν μὲν ἔβμγη- 
μόνευσα, καὶ αὖϑις δ᾽ ὑπὲρ αὐτῶν ἐρῶ, οὗ μὴν ἐμέτοις 
χρῆσϑαν συμβουλεύω κατὰ τὰς τοιαύτας διαθέσεις, ὥσπερ 
ἐνίοις ἔδοξεν ἰατροῖς τε καὶ γυμνασταῖς, ἐξαποατηϑεῖσυν, ὡς 

᾿οἶμαν, πρὸς τῶν ὑπὸ Φιυλοτίμου τε καὶ ἸΠραξαγόρου γεγραμ- 
μένων ἐπὶ ταῖς τῶν τοιούτων χυμῶν ϑεραπείαιφ. οὗ γὰρ, 

ὙΠ δοασθηπη οἱ. Αὐγίπατη. Αἴαπθ μᾶθὸ θχθιιρ1 ἰδηπι 

δυαΐϊα ρυοίμ]ϊτημθΒ. ϑαπΐ δαΐθηι δὲ 4118 τησ]ΐα ἴαμτν 1π 1 Α]1, 

στα ἴπ ΑΒ δὲ οαθίενῖβ πδοπίρηβ, α4π846 1[ε18 Γππὲ βηη1]1α, 

6Σ. 4α]ρ8 ἔδοοΥα Δοϊεοίπηη σοπνθηῖοί; δα 6α5, 4.85 ἀϊπχι- 

ΤΩΤ5,) ποῖαβ Κορ: οΐθ5, πθαρ6 ΟΟΙ]ΟΥΘΙῺ 86 Γαρἤ δ 14π|, 

οὐαίϊα σεῖο εὖ πῖργα το]σογα, αὖ απ66 ἕπτ τπηδίατα [ἀσοιπι 

ξἰσπανξ, ἕσπ ἰατᾶς ρεποίσοηΐ, Οποᾶ ἢ 8ῖ58 ἀμ: 51 }15 τιὸ- 

ἢπθ μάροτα ἴα [ῃξουε, οδαδμι ἴάνᾶσθ ἴασαι ποπήΐποιῃ ἅ6- 

ΒΘΡρῖ5, ὉπΠρΟυΘααΘ 80 π10]ΠΠον Τρίοασθ ἴδ σοῦὸ ρυίηιαπι 

᾿σῖθαθ πγροβαῆτα παρποσαπέ, ἕππὶ ῬρΙοἴἴου85 δάσεγα, ἕπτ 

δα οομίποΐα85 Θσογοϊα 0 η68. ρϑαϊδίίη γεάποογο Ησοο ἴδ 

ῬΌΓΘ ἘΠΡΙΘΙ5. 118 ἀποσπα πίοπᾶπμι, πᾶθ Ῥ6: Παϊτξατα 

δνοσοπξ, ὅδ᾽ ααϊρτ8 οἵ ἀπΐθ τηθηβοπομι οὶ, εἴ ἐπὶ ἴδ- 
ψαθπίρυβ ἔδοίαῆι. Ποπδαπαατιδηη ἑδημθη ἴπι οἰτιδπιοά!ϊ αἵς 

ξεοίιρτιβ νουητίπι αΐϊθηἄτπτα {παίϑυῖπι, βοιξ ποι π11]15 οἱὲ υἱ- 
ἔπτῃ ἔππι ταθάϊοβ, ἔμπα ρΎΠπΔΠ 15, [41Π5 (αἵ ΟΡίποΥ) 6Χ 118, 

4186 ἃ ῬΙιοίπιο εἰ Ῥγάχαροτα ἄβ ο᾽ιβπιοαϊ [ποσουαπε 

οὐταίλομο ἴατιξ (ουρία. Νοι επῖπα, ααπμι Ἰαίπίπάϊπθπι 
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ἃ. Ολιατε, ΨΊ. [158, 159, ᾿ ἘΔ. Βα. τν. 06:. 
ὅταν κοπώδεις διαϑέσεις πλεονάζωσιν, ἄλλ᾽ ἐπειδὰν μόνου 
λυπῶσιν, ἔμετον αὐτοὺς ἐχπενοῦσνν᾽ οὐδεὶς γὰρ κίνδυνος ἄν- 
τισπασϑῆναν τηνικαῦτα βιαυότερον ἔσω τῶν κατὰ σάρκα 
περιττωμάτων. , ὥσπερ ὅταν ὄμφω πλεογνάζη, τὰ μὲν ὠμὰ 
ποτὰ τὰς 1 πρώτας φλέβας, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς τὰ δακνώδη. 

φυλάττεσϑαν γὰρ τῶν τοιούτων ἄμεινόν. ἐστον [129] ὅχα- 

τέρας τὰς ἄντισπάσεις, ἔξω μὲν τὴν τῶν ὠμῶν, ἔσωθεν δὲ 
τὴν τῶν δακνωδῶν. ὥσπερ οὖν ἐφυλαξάμεθα ποτὰ τὸν 
ἔμπροσϑεν λόγον ἔξω τοὺς ὠμοὺς ἐπισπᾶσϑαν χυμοὺς, οὕτω, 
χρὴ φυλάττεσϑαι τοὺς δακνώδεις ἀντισπᾷν ἔσω, κεφάλαια 

δὲ τῆς μὲν ἔξω φορᾶς αὐτῶν εἴσν γυμνάσια, καὶ τρίψειο, καὺ 
λουτρὰ, παὶ ϑάλπος, ἀλείμματά τε θερμαίνοντα, καὶ τῶν 
ψυχικῶν πωϑῶν ἢ ὀξυϑυμία, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν. ἅπανϑ', 

ὅσα τοὺς ἐν τῷ βάϑεν τοῦ ζώου χυμοὺς εἷς τὴν παντοαχό- 
ὃὲν κίνησιν ἐξορμᾷ, τῆς δ᾽ εἴσω. τὰ ἀποτρέποντα τῆς 

ἔξωϑεν φορᾶς. ἔστι δὲ δήπου ταῦτα τῶν ὅμιλούντων τῷ 
δέρματι τά τε ψυχρὼ καὶ στύφοντα, κοΐ ὅσα πρὸς τούτοις 
ξπισπᾶταν τοὺς χυμοὺς, ἢ ἄλλως διτωσοῦν“ ἐπεγείρεν τὴν ἔσω 

αἰἴεοῖαβΒ ἀριπᾶαπξ, [ςεὦ αὔσπι [011 πιοῆαηξ, νοπιῖξαβ 

δ05 δσρϑπηΐς αἀπΐρρθ ἀπππὶ ππ]Παπὶ ρεσίουϊαμι ΗΓ... τ 

ἱπίτο υἱοϊθηίίτιθ τονθΠδον Δ] 40] θογατα δ Χο Θμμ που, ᾿ 
δε ἴπ Θατυθ ΘΟ Πΐεγα, αποιπαατπηοᾶτηι οασέθ 6, ἀστιτα 

8ΠΡῸ τοἄμπααμηξ, οἷ 11 ὈΥΪΤΗῖ5 νοηῖ8 ογπάα, δὲ 1π [011415 

τηογᾶδοῖα; ΟΕΥΘΙῚ ΘΠ 1 (Δ ]1}0118. [Αὐτι5. οἱξ τιΐγαμηατιβ γτ6- 

. γυϊδογθπη δὲ ἔοταβ οὐμᾶοχτσῃ, δὲ ΤηγῸ τηογαἀδοίτπη, 510- 

αἰ ἰρίξαν ἴῃ Γαροτίουῖριβ οανίηγαβ, πὸ οὐ! ἰμποοί ἴοχαβ 

τραμουθηΐων, ἰξα, τ τιογάδοθβ τονοοοηΐαν πη 1Ὸ, 6[ παταρ 

οαγοπᾶτϊμῃ. Ῥυδθοίραθθ γγῸ οδείδθ, ΟΌΥ ἴογᾶ8 ἀεξεναπίυχ, 

μα6 [ππξ, δχθγοϊαϊίο, οἱ ττίοο, δὲ βαπιέθμι, οὲ οπιοηΐα 

οα1148, εἴ ἁποῦο οαἸο δοίδτιβ, ἴχμι ΟΧ δηΐγη] Δ θοξθτι5 1. 8-- 

οαπαᾶϊα, οἵ τιῖο γΘΥΡῸ οπιπΐα, 486 ἔποσοβ, 481 αἰΐθ πῃ 81}1-- 

χηδηβ σουρογα [απὸ ἀρηποτῇ, δᾶ υποΐπνῇ ἀπαοαθο ψουιβ 

ἀυγϊιαυιΐ. (τη δυΐου ἀπΐτο ἐεγαμίμ, δὰ [πηϊ, 4πᾶ6 πἴαμ6 

ῬΙΟΒΙΡοπξ ἔογαβ ἔδυτῖ; [811 ἵππὶ οχ 115, απᾶ6 ΟἿ ντοῖπα 

Ταπξ, οἱ ἀπα6 ἔρια ἴππί, οἱ άτπιαθ δἀπυϊησαπί, δὰ μαᾶθο 

ἀαδοοῦπαμθ (πο608 οϑϑότῆρ: αἰξγαμυιπῇ; απὲ 41148 ᾳαοαπος 
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Ἐᾶ. Οδαξῖ. ΥΙ. [1397 ᾿ ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (661. 
κίνησιν αὐτῶν, ἐξ ὧν ἔστυ λύπη, καὶ φρίκη ; καϑ' ἡντιγὰ- 
οὖν αἰτίαν γιγνομένη" καὶ γὰρ καὶ ψυχρὸν αἴτιον. καὶ 

θερμὸν ἐδείχϑη, φρίκη τὸ καὶ ὅῖγας γιγνόμενον, καὶ διὰ, 
τῶν, ἐμπληττόντων τε καὶ φοβούντων τὴν ψυχὴν ἤτον ἄπου- 

σμάτων, ἢ ϑεαμάτων. ἅπαντ᾽ οὖν τὰ τοιαῦτα φυλακτέον 

ἐστὶν, ἐπειδὰν ἅμα τξΕ ποπώδης ὃ αὐτὸς ἄνϑρωπος ἦ καὺ 

τὰς ̓ φλέβας ἔχῃ) μεστὰς ἀπέπτων “χυμῶν. οὔτε γὰρ τοὺς ἕξω, 

χυμοὺς ἀντισπᾷν ἔσω καλὸν," οὔτε τοὺς ἔνδον ἔξω, ἀλλὰ 

τοὺς μὲν ἔξω διαφορεῖν ἀτρέμα, (τὰ γὰρ ἰσχυρότερον τοῦτο. 

δρῶντα «αἱ τῶν ἔνδοϑεν ἐπισπᾶταί τι,) τοὺς δ᾽ ἔνδον 

λεπτύγειν τ καὶ συμπεπτεῖψ. εἰ δ΄ ἤτοι δι ἐμότων ἢ διὰ 
γαστρὸς ὑπαγωγῆς ἐπεχειρήσαις αὐτοὺς. ὀκκδγῶσαι σφοδρότο- 

ΘΟΥ͂, ἐπισπάσῃ τινὰς ἔκ τῶνς ἔξωϑεν ἔσω. τοὺς δὲ στερὺ τὸν 

᾿Φιλότιμον οὐ χρὴ μέμφεσθαι τῇ τοιαύτη χενώσεν χρωμές 

φοῦς) ὅταν ἔν ταῖς πρώταις φλεψὶ πλῆϑος ὠμῶν ἘξρήμΕης 

τὰν χωρὶς ἑτέρας διαϑέσεως, ἀλλὰ μᾶλλον ἡμᾶς αὐτοὺς 

ἔϑιστέον ἀκριβέστερον ἔπεσϑαι παλαιοῖς. γράμμασιν. εἰς 

ποᾶο ΣΡίοσπτα ἐπίγο χποίπηξ δχοϊίαμξ, φαογαπι [απε {γ1Π|-- 

εἴα. οἱ Βοτγοτ ᾳαδοιπαπα ἀθ ορυία οτίπβ; απῖρρο. ἡπαπι 

οκ οαἱτάα οατία δἰ ζεὶρῖ48 ἴαπη Βούτοτοπι σίραϊΐ, ἴπη 

οἴἴαπι τίσοσομι, ἀπδίθειν ἴαργα ἀθίοσιρ μη, ες οἴθη απ: 

Ῥγδθίοσεα ἀὰ86 δαδίτῃ υἱΐανο δηΐπο ἀπὲ ἤπρβογθπι δι 

Βουγαγότα Ἰποιξαπί, Ἐδδο Ἰΐαστπς οπληΐα ἀονίαμαα ἔμππ 

ἴμῃ!, απππὶ ἐάθη μου ρδυιίου. οἱ 1αίπεπήίτιοιι Γοπ1ξ, οἔ 

6188 βαροῖ οὐἶμα15 ἰμοοὶβ ταΐοτίαϑβ Ναπι πθαὰθ (αἱ εκέγα 

ἴα; τϑοῖο 1πΐτο τογοοαμπίῃν, πράπὸ ἀπ ἀπιίαβ, ἵππρ ἔοσαδ: 

ἴπο.,) ααὶ [ογίβ (απε, Ἰονίου δάποθμαι ρὸν παμίσι [ππὲ, 

ἢ ᾳυϊάθηῃ, 4πᾶ6 ψομδηιθη ῖτιβ 1 αοῖυτξ, οἰΐδῃ) ΘΟΥΠΠῚ, 

4πα6 ἐπέίῃ8 [απΐ,, Δ]τατμα αἰίσαμυτι. Οαλ νοτο ἐπέαβ Γαηΐ, 

αἱ οἰξθηπδηα: σοφπρηῃάσαιθ ἢππΐ, Οποά ἢ νοὶ νοχμίξα 605, 

Ὑ6]1 αἰνί ἀοϑ)θοίίομθ δἄποοτθ σἹοϊθηῖιθ ἐομέθβ, πίαπο 60- 

ΤΠ, 4αὶ ΤοΥτὶβ [απὶ, ΦἸΠΙ]υ1α 1ηΐσο ταρτθνῖθ, Νϑοπα δούὰτ 

ἴαπαϊ (πὲ ῬΠοί σι} Γεοίαΐοσοβ, αὶ [411 αὶ ἴαπε ἐχραϊποπο; 

ἩΔῚ οἷϊσα ὉΠῸΠΏῚ αἰΐπν αἰδοΐαγη ογαδοτιηνι ΔΡπαααηεΐα τπ 

ῬΥΣ8. 6118 ΘΟΌΠΕΕ; απ ροΐΐαθ. ποβ ἱρίοβ αἰϊπϑίδοθνθ 

Ῥὰς οἱξ, ὡξ νοίοχοσῃ [τρία ΔΙ Πσομεϊα5. ἱπίριοίατηπδ. Ἐτρο, 
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Ἐβ. Ὁματε, ΨΙ. [150.1 : ο΄ Ἑᾷ. Βεῖ, ΤΥ. ((61.) 
αὐτὸ μὲν οὖν τὸ μελίκρατον ὕσσωπον ἀφεψοῦντες » οὔκ εὐθέως. 
μὲν, οὐδ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν, . ἐν δὲ ταῖς ᾿ὀχομέναις 
δώσομεν , ἐφ᾽ ὧν ὅμο τὸ τὸ πλ ἤϑος τῶν ὠμῶν χυμῶν ἔνδον 
ἢ τε ποπώδης αἴσϑήσις ἔξω. τοὺς δ᾽ ἐμέτους παῤαιτήσομεν 
δεδιότες, ὡς εἴρηται, τῶν ἔξωϑέν τὰ περιττωμάτων εἴσω πα- 
λινδρομῆσαι. Ζραξαγόρας δὲ καὶ Φυλότιμος᾽ εὐλόγως ὄμε- 
τὸν ἐπὶ τοιούτῳ μελιπράτῳ παραλαμβάνουσιν, ὠμοὺς 7υμοὺς 
ϑεραπεύοντες ἄνευ. κοπώδους διαθέσεως, : 

Κεφ. ζ΄. ᾿4λλ}) ἐπεὶ καὶ περὶ τούτων αὐτάρχως εἴρης 
ταὺ, καιρὺς ἂν εἴη τῆς ὑπολοίπου διαϑέσεως ὑπάρξασϑαι, 
καϑ' ἣν ἅμα τῇ ἑλκώδεν διαϑέσεν καὶ τὸ τῶν ὠμῶν πλῆ- 
9ος εἷς τὴν ἔξ; ἀνελήφϑη... 7: γεταν δὲ ταῦτα κατ΄ ἐκεῖ: 

γας μάλιστα τὰς περιστάσεις τῶν πραγμάτων » ἔν αἷς ἤτος 

ϑάλπος ἢ γυμνάσιον ἄμετρον ἔπ τῶν φλεβῶν εἷς τὰς σάρ- 
κος ἀναρπάζεν τοὺς ὠμοὺς χυμοῦς, οὐδεμίαν ἐν τῷ παρόντι 
πρόσφατον ἀπεψίαν ἠπεπτηπότων, ὧς, εἴ γε καὶ τοῦτο συνξ},»- 
ϑὸν. σύμπαν οὕτως ἐμπλησϑήσεταν τῶν ὠμῶν χυμῶν τὸ 
σῶμα. καὶ λεχϑήσεταν μὲν ὀλίγον ὕστερον, ὡς χρὴ καὶ τὴν 
τοιαύτην ἐπανορϑοῦσϑαι διῴθεσυν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ τὸ σύνϑετον 

ἶ ὑ 

ααῖριβ ἐπιῖα8. οὐπᾶϊ ἔποοὶ ὀορία «ἢ, οἵ᾽ ζουῖβ 1αΠΠ πα πῖ5 

ἐοηίαβ, 115. ΠΥ Πορτιη πὶ τα] οοαπθηβ, ποι ἢΠαϊτηι, πιθο 
Ῥυΐπιο ἄϊς, [ἃ ΓΘ πθηεριβ 6015; σοχηῖπι ψϑῦὸ ἀρ 16 018, 

ψουλίιβ (ὲ ἀϊκίπ),5), πὸ αὐἱᾷ ΘΧΟΣΘΠΙΘΗΣ ἜΣ ΘΓ ἱπ| 0 

τυίατα τονοοθίαυ. ῬΥαΧασοΥα5 ψογῸὸ δὸ ῬΒΙΟΙ")15 γαο 

ἘΔΡΙΠ ον ῥοῦ: δ) αϑιποάϊ τη] ππι σοχηήξαῖτα ῥχοραπῖ, Ῥχος 

Ῥίεγεα αποᾶ οσπιᾶοβ οἱΐρα Ἰα(πτααϊπθηῦ [ποὺ δαταηῃξ, 

ἀρ. Π. Ομδοἴθυμιη «πουίδηι ἄθ 8ῖ85. ἀρᾳμπαθ ἀϊοΐαπι 

6, ἔδιαρτιβ τηοποῖ τη απτια; ἀορυβϊατητν αἰϊδοΐαμα, π ψπῸ 

οὐ Ἡ]σοτοΐο [θη εἴδη οὐπάογτγα σορία 11 ΟΟΥΡΌΓΙΙΒ 

μαρέξατα οἵ: γθοθρία,. ἀοοίαππε μαβὸ ἐπ 118 χπαχίτηθ π6- 

δοϊϊοταμαι οἰ γουι ΠῚ Ἐ6 Η 1118, 1 ἀΌΙΡτι5. ἀτιξ 610, αὐξ ἡτηχπο- 

τοι5' ἸΘΡΟΥ οὐ πος ἔποοοβ ἃ 815 ἴπ Θά μ8πὶ ΤΑρ1ΐ, 1ᾳ6απ8 

118, αὶ ΠΏ] δα φῬυδδίθηβ τεοθηΐοσα οὐπἀϊξαΐθηι οοπίσακο- 

ταμΐ, Οπίρρβ Βᾶφθο ἢ δάδέ, τιηϊνενίαμ 18 σΟΥΡῚ5 Θυι 185 

ἤχροῖβ σϑρ]θρέξασ. Οποιπδάτωοδαπι νοσὸ Βαπὸ δἴδοΐασα ὁπ-- 

Ταγ8 ορογίθαξ, εἴΐατη ροῆφδα ἀϊοθέασ ἃ πορῖϑ. οτατα αν 
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Εὰ. Θμασε, ΨΊ, [129. 120,2 ἱ Ὁ. Βαῖ. ΥΥ͂, (σ: 30:2 

ὕστερόν. τῷ ἔστι καὶ δεύτερον τῶν ἁπλῶν, ἄμείνον ἂν εἴη 
περὲ τῆς ὑπολοίπου (262) διωϑέσεως ἁπλῆς διελθόντας 
ἐπὶ τὰς συνθέτους αὖϑις ᾿έναι. καίτοι γε οὐδὲ ταύτην 
ἀκριβῶς ἁπλῆν χρὴ νομίζειν, ἀλλ᾽ ὡς ἐν αὐτομάτοις κόποις. 
ἁπλῆν. ὑποκει[1ϑομένης γὰρ τῆς τὸν κόπον ἐργαζομέγης 
διαθέσεως, ἐπιμίγνυμεν αὐτῇ τὰς ἄλλας... ἀλλ᾽ ὁτι καὶ κατὰ 

τὴν μίξυν ἐνίοτε μὲν ἅἁπλὴ καὶ μία μίγνυταν διάϑεσις, 
ἐνίοτε δὲ σύνθετος, οὕτως ὠνομάσαμεν ἁπλῆν, ὑπὲρ ἧς ὅ 
λόγος ἐνέστηκεν. ἔστω δὲ τὸ πλῆϑος τῶν ὠμῶν χυμῶν ἂν 
τοῖς στερεοῖς τοῦ ζώου μέρεσιν, οὖ» ὃν ταῖς φλεψὶν, ἅμα 
τῷ καὶ τὴν ἑλκώδη τοῦ χόπου διάϑεσιν ἂν τοῖρ αὐτοῖο 

ὑπάρχειν" ἡ ἢ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσις τοῦ λόγού τοιαύτη τις 
ἦν. ὡς ᾿, ἐφ᾽ οἷς χατὰ τὰς φλέβας ἦν, καὶ μάλιστα. κατὰ 

. τὰς πρώτας τῶν ὠμῶν, ξἔφυλατεόμεθα τὰ ϑερμαίνοντα, δε- 

διότες εἰς τὴν ἕξιν ἀναληφϑῆναν τοὺς τοιούτους χυμοὺς, 
οὕτω τῦν οὐδὲν. γρή δεδιέναι: δοτέον οὖν αὐτοῖς, ὅσα μέχρου 
τοῦ δέρματος ἐκτείνει τὴν θερμότητα, καὶ ἀνατριπτέον ἐπὴ 

» 

χιΐατα ϑοχαροἢέμμη. ς ΟΥ̓Π6 ᾿ ῬΡοϊξοτῆτι βαρ οὶ εἴ, ξύκας 

(ἀὐθλϊσου ) τοϊϊφαθια ΠΣ ἢ ΔΡδοῖαπι. Ῥυῖθ5. Ἔχρραϊτε, 

δο ἀοιπᾷθ δὰ σομιροῆπίοβ νϑηΐνθ, «ιαπατιαι π πππὸ ααΐ-- 

ἄδην οὐμηῖπο. Πιμρ]οθπ Ορογέθι Ὄχι πίσπανο, [64 πὲ πίον 

Τα! πἄϊ 65. πα Γροηο. οὐἕαβ. Βιηρ]οθῃ. Ῥγοροῆίο παυχαπα 
πΟ0Ρ15. αἴδοία, αυὶ 14 ΠΠπΠπιάίιθτι οχοῖίαϊ, δα]οίπιτιβ 111. τ ῖ1-- 
απο5: [64 αἀπῖὰ ἴπι τηϊχίίομθ 841148 Πῦρ] χ. ππϑαπθ. αἴθοίίο 

αἀὐάιϊιν,. 4118 οοτηροῇία, 1ἴία. Πηιριϊοοη Δρρθ]]ανίμητβ 

απο; ἂρ ἀπ πιῆ ἀρίμημβ. ἘΠῚΟ 1ρίτατ' οὐτιάϊ [ποοὶ οορία 

ἴῃ [011415 αηἰπιαῖῖ5 Ῥαχεῖθαβ, ἤοη ἴῃ νϑηΐβ; οαΐ δοοσοᾶδξ 

υἰἱοοτοίδο 1α Π πα] 18. ἴῃ ἰδ ἀρῆ. αἴΐεοῖθ5; απίρρα [6115 

εγαΐῖ δα μυροίμποῖβ, ἀθ απ πίον ἀπ] ΓΟΥχβ 15 Ιοσαὶξ 1π- 

[παοταπίαβΒ. 1ου Ἰρίξαν, 1π ἀπουτπι νϑηῖ5 οἵ ρυαθοΐῖρτιθ 

ἴπ ῬΥλιαῖβ οὐ ἀοχτιηλ. οΟρία ογαῖ, 118 οἴϊ ἃ οαδἱ1415 σᾶνϑη- 

νοπάτιῃ σΘμ υξηητι8, ΟΣ, π|θ. Θ᾽ αϑῃηοα! (ποοὶ ἀᾳ Βαρήΐαπε, 

ΘΟΥΡΟΥΙ5 ΡΟΣ ΤΔουθυίπ", ἴτὰ παπὸ ἃ ἔπιον ποθὴ οροτίοξ. 

Εχρο ἄαπάα ᾿νῖ8 ἴμηξ, ᾳπᾶθ ν6] δᾶ οεῖπι πδάπθ ΘΔΙΟΤΘ ΠῚ 

ἤχαμα ἐραπιδαιἊαηξ, Ῥυλοδιἀπιππαῖιο. Ἰαγρίίοχ οἷθο,. ἀυοᾶ τὸ- 



ΦΟΙῸΣ 4. ἘΠῚ 

ἘΔ. ΟΠματε. ΨΙ. [1τὅ0.] ἙΔ. Βα, ΤΥ. (562:) 

πολὺ ἐλαίῳ χαλαστιπῷ, καὶ μάλιστα μετὰ τὸν ὕπνον ἕωϑεν 
ξξαναστάντας: ἢ γὰρ τοιαύτη τρίψις ἅμα τε πέττεν τοὺς ὠμοὺς 
χυμοὺς καὶ τρέφεν τὸν ὄγκον τοῦ ζώου. χρὴ δ᾽. ἡσυχάσαυ 
μετὰ ταῦτ᾽ ὕχον πλέονος, εἶ μέλλον καλῶς γενήσεσθαι ταῦτα. 
πολὺ δ᾽ ξνεργέστερον ἂν ἀνύσειεν; οὗ. χάριν γίνεταν, βραχέα 
:ε οὑτία προσενηγεγμένου πατὰ τὴν προτεραίαν τοῦ ἀνθρώπου, 
χαὺ μηδὲν ἐπὶ τῷ δείπνῳ πίνειν πλὴν κιῤῥοῦ καὶ λεπτοῦ 
οἴνου. μὴ γυμνάξεσϑαι. δὲ συνεχῶς καὶ σφοδρῶς αὐτίκα, 
μή πὴ λάϑωμεν ἀπέπτῳ ἔτι χυμῷ ἀναγκάζοντες τρέφεσθαι 
τὸ σῶμα. βέλτιον οὖν ἕωθεν ἐπὶ πλεῖον "ἀνατρίψαι τξϑ. καὶ 
μετὰ ταῦτα ἡσυχάσαν περυπατῆσαί τ τὰ μέτρια, καὶ αὔϑιο 
χρήσασθαι, τρίψει πολλὴ γ παὺ λουτρῷ συμμέτρῳ ϑερμῷ, παὶ 
τροφαῖς εὐχύμοις τὸ ἅμα καὶ μὴ γλίσχροις. εἴρηταν" δ᾽ 

ἐμαρῦσθέν αὐτῶν ἡ ὕλη, πτισάνην ἐπαινούντων ἡμῶν. εἰξ᾿ 

τὰ τοιαῦτα, “αἱ τοὺς ἐσθ τθι (88 ἰχϑύας, - χαὶ τῶν ὀρνέϑων 

τοὺς. ἀρείους. ἐπιτήδεια δὲ καὶ τὰ λεπεύνοντα τῶν ἐδεσμά-. 
των, ὑπὲρ ὧν ἕν ἰδίᾳ γέγραπταυ βιβλίον. εὐλαβεῖσθαι δὲ 
χρὴ μηδὲν, εἶ καὶ ϑερμαίνοι σφοδρῶς, ἀλλὰ καὶ τὸ διὰ τῆς 

ἸΑχαυα! νηὶ Βαρθαΐ, δο Ῥοϊ:ἤιτητπι τηᾶπθ, ἀπππὶ Γάτρτιτε 

ἃ ἴόναμπο:; πδιιι δυ]πβτη αἱ. ἔγΊοιο πηι] οοπιοοσαΐξ οὐμάπην 

ἐποομχ, οἵ σογρούδαμη πιο] 61} Δηϊτη τ 9. ποΐνῖξ, - Οαΐθ- 

[οοπάππι νογοὸ ρΡοῦ μαθὸ ἄϊα οἵ, Παυΐάθιι ρσορα ἤπὶ ος- 

ἔαγα Θδμ6. ται]ῖο ον! ἀπ οποία πε, σα7πι8. ογαίία Παμπΐ, 

ἢ Ῥοπιο οχίραμθηῃ οἰἱραπιὶ ῥνΙαϊθ {πιηρίου!ξ, ἢθο αἰϊπᾷ ἃ 

φοοῦπᾶ ᾿]ραῖ, ἀπά νἱππια, απο ἔα]σαπι Πὲ δὸ ἴδητιθ. 

δος ψεῦο Ποὺ δχογοϊίαπιᾶππι αἰπᾶπο ἐξ νϑμθιπθηΐον εἢ, 

ΘΟΆΡΙ. ἀπιργααοηΐοβ οὐπᾶο δάμη ἤχόθο ἐπα σἸτὶ ΘΟΥΡαΒ. 

οορατηθθ. {{{Π1π8 1ΐδαθ ἔπθυιϊς ππδηθ Ἰατραβ ἕρίοατθ, δὲ 

Ῥοβ 14 ἀϊὰα φαϊοίοοτθ, δο πιοδίος 1πδιρηίατα, ἕπτ ἄθηπο 

χαθα, τὶ 1ντοϊίοιιθ, δὲ Ῥαΐπθο τποάϊοθ οδἱἱάᾶο, φῥγδοίεσθα 

ΔἸ οη5, ἀᾳπ86 εἰ Ῥομὶ μὲ [ποοῖ, δἕ τποΐτίπηα σ᾽ μποία. 

Ἐργατα πηδΐοσία αρυα Ἴδηὶ ἀϊοία εἰ, δὶ ρεϊβηαμ δᾶ 

ἰαϊϊα Ἰαυάαν!, εἴ ριΐρεβ ἰαχαῖ]θβ, οὲ δνὲβ τιομίϊοο]88. 

ΑΡίὰ οΟἿΌΙ [απὲ δὲ «αἱ αἰξοπτιαπί, ἀθ ᾳαΐθηβ [ουρ ἤχητβ 

το ἰργο. Νεο οἷ «πο νϑυθαυῖθ, 6 ΟΔΙΟΥΘηΣ. ν 6] 16 ητοι-- 

ἴθ δοοεμάαθ, ΑΕ] ἴη0 πιθάϊοαμιθη, ἀαοά ἀϊαοα] δηλ πμ α 



.ϑὰ ΤΑ ΖΕΓΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩῺΝ 

Ἐπ. ὍΒατε. ΚΕ. [150.] ἘΔ, Βαῖ, τ1Υ. (6δ..) 
΄ Ἷ » ἂν ε« , 

παλαμίνϑης φάρμακον ἀδεῶς λαμβάνεῦν. ἔστε δὲ ἡ σύνϑε- 
- , 

σις αὐτοῦ τοναύτη. παλαμίνθης, παὶ γλήχωνος, καὶ πετρο- 
΄ τ ΤΥ 

σελίνου, παὶ σεσέλεως ἕκάστου ἀνὰ ὃγ. β΄, σελίνου σπέρμα- "07 
τος, πορύμβων ϑύμου, ἀνὰ ὃγ. δ΄ ἑκατέρου, καὶ πρὸς 
τούτοις ἔτι λιβυστικοῦ μὲν. ὁγ. ἑκκαίδεκα; πεπέρεως δὲ 

» ᾿ 7 

ὀχτὼ καὶ μ΄. πεπέρεω: μὲν οὖν ἔστω τὸ βαρύσταϑμον ὀνομα- 
τ , ΝΛ ι τ Ν Υ 

ξόμενον, σέσελυ δὲ τὸ Πέὲασσαλεωτικὸν, πετροσέλινον δὲ 
ι ἵ ᾿ , ͵ ιν ι ο 

τὸ Πακεδονυκὸν, καὶ τούτου μάλιστα τὸ ᾿ἀστρεωτικὺν; ἡ 
- ͵ ᾿ Γες ΄ , δ: τα ΄ » 
χαλαμίνϑη δὲ καὶ ἢ γλήχων μάλιστα μὲν ἐκ Κρήτης; εἶ 
δὲ ι 2Ὺ Ἢ : ΄ ς ἡλῶ ἔν ἀρ κυ, τι δα ς , δΣ 
ἐ μή, ἀλλ᾽ ἐκ χωρίων ὑψηλῶν τε καὶ ξηρῶν, ὡσαύτως δὲ 

Η ᾿ 7 τ ν ὩΣ ΄ ᾿ .] - : 
. καὶ τὰ ϑύμα. τὰ μὲν οὖν. ξυλώδη παὶ σκληρὰ τῶν βοτα- 

- Ε2 ».:. ᾿ : 3 9 , , : ἿΖ 

γῶν ἀποῤῥίπτειν, λαμβάνειν δ᾽ εἷς τὸ φάρμακον τὰ φύλλα, 
Η) ᾿ - ᾿ 

καὶ τούτων μάλιστα τὰ λεπτότατό τὲ καὶ εὐθαλέστατα καὶ 
τον» - - ΄ -" ὔ “ξπὶ ἄχραις ταῖς βοτάγαις, παὶ πρὸς αὐτοῖς ἄνθη τ παὺ 

δε ͵ “ 
τὰ σὺν αὐτοῖς λεπτότατα πάρφη. πόπτειν δ᾽ ἅμα σύμπαντα 
καὶ διατεᾷν. χρὴ διὰ λεπτοῦ κοσκίψου" μάλιστα γὰρ εἰς ὕλην ταὐ διατεᾷν. χρὴ διὰ λεπτοῦ κοσκίνου" μάλιστα γὰρ εἰς ὅλην 

- ΄ « ΄ ΄ 

τὴν. ἕξιν τοῦ ζώου. τὰ τοιαῦτα φάρμακα ἀναδίδοται, 56- 
ἱ ΠΡ Γ ἕ ι ᾽ “ -“ 

ϑάπερ γε τὰ παχύτερα, κατὰ τὴν γαστέρα, μένει, τοῖς στενοῖρ 
Ὁ 

νοοδῃξ,; διυδδςοίου 8018. ἘΠ σϑῦο σοπιροῖῆο 6718 δμπ- 

7υϑηιοα!. Ασοὶρθ οδ]αμηλμαθ, δὲ ῬηΪ]θριῖ, οἱ ρϑίγοίβε 

Ἰϊπὶ,. οὖ. [6[61605,. οπθβασθ τιποΐαβ ἀπια8, ἔδιιλιιῖϑ Δρ1, 

Οδοι πηι) ἰἈγταΐ, ὈϊπδασΘ πποΐα8 απαίπου, δα μᾶθο 

ἩΡΥΠΙΟΣ μποῖαβ πυε, ῬΙρουῖβ σοσο οοἵο δὲ απδάναρίτπϊα: 

Αο ρῖρϑνῷ ααΐάοια οἷο, ἀποὰ ροπάοσοίαιη ἀρρϑῆδμπξ, [δίοΙς 

νοσο Μαῆπητοηίθ, ρθίγοοιπσμχ Μαδοάοπίοατα, Βυ)αδααβ 

φιδθοῖριθ. ἀβγθοξίομμα, σδϊδιβίητης. δὲ ρηαϊδσίπιαι ΡΟ [Π-- 

γαστν 6Χ Οτοΐα, ἤη χηΐπτιβ, σοῦ 6 χΣ τϑριοπῖρηθ θη 15. δ 

Βροῖθ, δχληι ταϊπόνθ δὲ ἔμγιηπα, Αἴᾳφαθ Βουράσαμι «υῖ- 
ἄδην ααϊσαυϊᾶ Ἡρποίαμη ἀασγπιπααθ εἢ, 1 δὐ͵οϊοσἅπιπ, 

δοοϊρίοπαα σασὸ δᾶ ῃἹδάϊοαιαθηΐα ἔοϊϊα, αἴαπθ ὃσ μῖ5 μ16- 

πίτηθ  ααθ6. ΓΑΡ ΜΠ ΠΠη8. ὙἹρομ  ΠΠπδηπιθ [απὸ αἴαιιθ ἱπ 

ΓαχητΩῖ8. μΕΥΡ15 Ὠαΐα, δὰ μαθὸ Πογοβ, δὲ (86 οππὶ 115 {πηξ 

Ὅπ8.,), χαϊ Ἔτι 6. ΓΘ πτ ΠΠπγάθαιας Τεἤιοαθ. Ἐΐαθο οὐληΐᾶ 

Βιπη] ταπᾶοπᾶα, οὐἱργαπάδανια ζατπξ ἑοπαΐ οεἶρτο;. φαῖρρβ 

οὐδε οα! τηθαϊοαγηθηΐα π ἐοΐιπι σοοΥρουῖ8. πα ρίθαμη :ϑαπές 

6 ἀἰβιλραμμπΐαν, ψο 6 ἀϊνοσίο ογαῆϊοτα ἴῃ ψϑῃΐσα 



ΑΟΙΌΣ 2. ἷ “83 

ἘΔ. ΟΒατι, ΨΙ. [180. 151. Ἵ ΒΑ. Βαῖ, ΤΥ. (56) 
στόμασν τῶν φλεβῶν ξἔναρμοσθϑήναν μὴ δυνάμενα. καὶ διὰ 
χοῦτο καὶ τὸ “ιοσπολιτυπὸν ὀνομαζόμενον, φάρμακον, οὗ 
πατὰ τὸν ἐγεστῶτα λόγον ἔμπροσθεν ἐμνημόνευσα, παχυμε- 

φέστερον. εἴωθα σκέυάζειν; ἐπειδὰν ὕπαχϑ' ἤναι τὴν γαστέρα 
δὲ αὐτοῦ δεήση. καί τις οὖν εἰδὼς τοῦτο, Ἔρρ θὲ 18 

καὶ χνοωδέστατον ἐργασάμενος αὐτὸ, τὴν μὲν ὑποχώρησιν 
οὐδέν τὸ προὔτρεψεν, οὔρα ὃ ἐπίγῆσεν οὔκ ὀλίγα, καὶ ἡμῖν ̓ 

ξχοιγοῦτο, ϑαυμάζων τε ἅμα καὶ ζητῶν τοῦ γεγονότος τὴν΄ 

ἀληϑευνὴν αὐτίαν. αὐτὸς μὲν γὰρ ἔφη νομίζευν ἰδιοσυγπρα- 

σίαν τινὰ τοῦ ἀνθρώπου, χαὺ γὰρ ἐκάλεσεν οὕτως 9 αἰτίαν 

εἶγαν τοῦ συμβεβηκότος. [561] ὡς δὲ ἔμαθεν, ὅτι τὸ τῆς . 

συγνϑέσεως εἶδος αἴτιον ἴδιον ὕ ὑπῆρχεν, αὖϑις ἕ ἑτέρως ξσπεύασςε, 

τυχὼν τὸῦ σκοποῦ. τούτου μὲν οὖν τοῦ ποαραγγέλματοῦ ἐπὸ 

πάσης συνθέσεως ᾿φαρμόκου ἄμεινον μεμνῆσθαι. τὸ δὲ 

προκείμενον ἐν τῷ παρόντι λόγῳ, ̓ φάρμαπον ἀκριβῶς. 
ἄπαντο λεπτὰ λαμβανέτω χάριν τοῦ ῥᾳδίως ἀγαδίδοσϑαί 
Ζε χαὺ φέρεσθαν πάντη. μιγνίόϑω δὲ τοῖς οὕτω πᾶρε- 

σκευασμέγοις μέλν τὸ «ἄλλιστον, ἀκριβῶς ἀπηφρισμένον. 

Δαοτοηΐ) αὐ πᾶ δπραῆα νοπδττιπι Οἰοτϊα ἔργα πόαηδαι, 

Οπδιποῦχθη ΘΠ Πὶ τηθαϊοαποπἴτιπ, ἀποᾷ ὈΙΟΓρΟ τ ἰοοῖ 

νοσᾶπξ, οὐὰβ πὶ μοὸ 1θνὸ ἀπιῖθα ταθηἰοπθτα ἴδοῖ, οταί- 

ξατὰ ἴδοοσα ἴοϊθο, αποίϊθθ ἀο]ίσοτα αἰνπῖηι ρὸσ 14 ἤπάᾶξδο. 
Οηϊάαμι ν6γὸ 214 πολ ἀπέ! 1 5618, 4αππι ἐθηπι ΠΠτσπῖ τὴϊ-- 

πα ΙΓ ΠγππΠ 6. 1118} ΡΟΠ]ΠΤη185 ἔθοτδε, ἀξ αἰἶνοὸ ἀεϊϊοϊεπδθ. 

ἨΪ] σοπέαξ, [δα πσῖπατι Ῥίαπθ τηπϊξατη, τπονἱξ, χηδοῦτῇ 

ἘΘΏ1 ΘΟΙΙΣ σαν, ταϊναΐμ8.. 80. οϊ(οΙΐα5. Θυθηΐαβ 6718 

σοΥαηὰ σδαίαια, ἴρία θηϊή) διβιγατί ἔς δ͵θραῖ, Ἠογηϊηΐβ 

Ῥτορυίαγῃ οἷ Ῥϑου Πα θα ἔθ ΘυΊ 6 1ὶ (απ 1ξα, ἀρ 6] ρα) 

6785, ᾳυοά ἱποίᾷσναί, ὁδαίατη δ: τὲ νοῖο Ῥτόργίδτῃ οδτιτ 

ἕατα ἀϊδιοῖξ 618 οομροβ 0118 σαϊϊομθμι, ροϊιποάτπσα αἰϊξες 

οοταροίαϊξ πβοσο [ποόθῆα, λο Βαϊῃβ αυάθηχ ρῬυδθοερξ 

ἀπ ΟΥΏΪΠ πὶ τ θα] σαί ἢ οΤ 5. ΘΟΙαροΠομ Θ᾽ τηθχαϊηξθ 6χ-- 

Ῥοῦϊε: φτοροβίαμχ σϑτο πὶ Ῥχαθίθμςι πιϑαϊοαγηθηξασω ᾿οσα-- 

γα. Ῥχονα8 {μὈΉ Πα ροϊη]αῖ, «ἀπὸ 24 0116 ἐπ ὁ θθι οοχ- 

Ῥον8. ραγέθηι ἀϊρογατίοην Δετδτῃΐατατιθ. Ἀθη άμτη ψοσο᾿ 

᾿Β15 ἐξα Ῥγαθρασδίβ οἵδ π|6} ορύιτημη οατίοίθ ἀοίριιηγαίπχπ. 



“84 ΤΑΛΗΝΟΥ ΥὙΤΊΒΙΝΩΝ ᾿ 
Εᾶ. Οματε, ΨΊ. [181. ἘΠΛ. ΒΑΓ. τὺ. (65) ᾿ 
ἡ δὲ γθῆσις αὑτοῦ γιγνέσϑω μθτᾶ τὴν ξωϑινὴν ἀνάτρυψυν, 

χαὺ πρὸ τῶν γυμναοίων τὸ καὶ λ ουτρῶνι ἔξεστυ δὲ καὶ χω- 
-“ 

Ἴ οἷς τοῦ μίξαν τὸ μέλι ξηρῷ τῷ φαρμάκῳ φυλάξαντα χρῆς- 

σϑαν παραπλησίως ἁλσὶ τοῖς εἶς ὄψα παρεσκξυασσμένοις. 

ἔξεστι δὲ κοὶ εἰς πτισάνην ἐμβαλεῖν οἷον ὄξος ἤ τι τοιοῦ- 

ἴον ἀντὶ πεπέρεως. οὗ μόνον δὲ τὸ ξηρὸν ἁλῶν δίκην ἐστὺ 
πολύχρηστον, ἄλλὰ καὶ τὸ σὺν τῷ μέλυτι. “αὶ γὰρ σαὶ 

τοῦτο. δυνατὸν ἄναμιγνύνται τοῖς ἐδέσμασιν, ἄποχεῖσϑ'αν 

μετά τίνος ἐξ αὐτῶν, ὡς ἡδὺ τῷ χρωμένῳ φαίνεσθαι. 

μηδὲν μέντοι μετὰ τὴν τροφὴν μηδέποτξ λαμβάνειν, μήτϑ 
τοῦτο; μήτ᾽ ἄλλο τι φάρμακον, ἀνάδοσυν ἰσχυροτέραν ἔργα- 
ζόμενον. οὗ γὰρ ἀναδίδοσθαν τηνικαῦτα βέλτιον, ἀλλὰ 

: πέττεσϑιαν τοῖς ληφϑεῖσιν. ἄμεινον οὖν ἐστν τοῖς ἐπικοῦ- 
ρίας τυνὸς ἔξωϑεν εἶς σεξῖμιν; δεομένοις ἕν τούτῳ τῷ καιρῷ 

-δίδοσϑαν φάρμακον, οὗ τὴν σύνϑεσιν. ἔμπτροσθεν. ἐδήλωσα, 
λέγω δὲ τὸ διὰ τρῶν. πεπέρεων ἁπλοῦν. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ 

Ρ! πέπερι μόνον ἐπυπαττόμεγον "τῷ ποτῷ ᾿ἀρηστον, εἶς τὰ στπ 

ρόντα, καὶ εἴπερ ἄρα μείζων τὸς εἴη χρεία, καὶ τὸ διὰ 

Ῥοῖτο πἰπ5 6718 οὐἱξ βοῇ πγαΐξαξίπδηη ΕΡΙΟΣΟ 611). ΘΕ δηΐθ 

οκϑγοϊ αϊοπθτι οἱ βαϊμθια. [1οϑὲ δὲ πο δἀπηχίο τη6116 

δοοῦτα πιθαϊοαιηθηΐπη ΥΕρΡΟΊ 6.6, δοαῦθ [4118 νἱοθ Ῥτᾶθ- 

φαταῖΐ δᾶ οἱνίομπία πὲ. 1ἴοθὶ δὲ στι ρεξαπιασι σϑὶ μη! δ06- 

ἴὰπιὶ Ἰπ]ϊοευθ, ψ6 1 δ᾽βιηοαι ὁ πασα ῬΥο ρίροσθ, Νοπ 

χροᾶο δαΐοπι Ποσατα. τρίπμη τηθαϊραπηθηίατη. [4118 υἱΐα 1π 

ψαυῖο οἷς μία, [64 οἰἴβην “πτιπὶ 1611 ἢ δἀπιϊπίαπι; Π- 

αυϊάομι 184 ἀποιῖθ Ῥοΐοῖξ οἴπχ αἰΐαθο οἷο τ χίμ πη 

Γαχαὶ, ἴϊα τὶ Ἰπουπάπηι πίθπί πί, ΡοΙβ οἴδαμι ἴαπηθα 

πππαάδτα ΠΘΟ. Βοος. ταϑατοαιιθημῃ, τθδο αἸϊπἃ ΠΠπτη, φιοᾶ 

ἂ ἀἰβυιθαίολθπι σπου θηΠουθα ἐαοϊαί, [ππχϑπθατ 6: 

πο οπΐπι, ἀπ υιρμῖ ἔππο, [θᾶ σοποοσαΐ, 4π66 Γππιρία Γππΐ, 

6! τἀΠ]π5, Μολπβ Ἰΐδατι πὲ 15, 41 οχίθσηο δίαπο ργδθ- 

Βάϊο. δὰ σοποοοίϊοπομ) οσθηΐ, ποὺ ἔθιηροσα δεμθ οΥ τ26- 

ἀϊοαπηοπίμτη,, ὀπα5 σοπιροβέϊομπομι δπΐθ οχροίαϊ: σοῦο δπ- 

ἔδπι Ἰρίαμῃ ἀϊα ΤΙ οπροροσγθαμ, Πρ16χ. πίη. ἰδ ΤΡΙ.ΗΣ 

φίρον ροϊζομὶ: ζηἤρονίαπην Ῥϑυοοιμμηποάπη οἷ δᾶ δὰ, ἀδ 

φαΐθιβ ἀρίμλϑ, αὐοᾶ ἢ απὰ ζοτίαβ τπα]ον πϑορίπέαβ Ἰποῖ- 



ΟΙΓΌΣ 4. : 85 

ἘΔ. Οματι, ΥἹ. [151.} Ἐδ. Βαῖ, ΤΥ. (665) 
χυλοῦ τῶν κυδωνίων μήλων, οὔ τὴν σύνθεσιν ὅπασαν ἐρῶ 
χαὶ τὴν δύναμον ἀκριβῶς ἐξηγησόμενος κατὸ τὸν ἑξῆς λό- 

γον. ᾿ εἷς δὲ τὰ παρακείμενα γῦν ἁπάντων ἄριστον φάρμα- 
μον ὧν ἐγὼ γινώσκω τὸ διὰ τῆς καλαμίνϑης ἐστί. καὶ 
γὰρ λεπτύνεν τὰ παχέα καὶ γλίσχρα; καὶ διαφορεῖ, καὶ 
οὔρησιν κινεῖ; καὶ καταμήνια, ,7υναιξίν. ἔστι δὲ καὶ ἥδιστον: 
ἔν τῇ χρήσειν, καὶ μάλισθ᾽ ὅταν λάβη πλεῖον τοῦ μέλυτος. 
ἐψεῖσθαι δ᾽ ἐπὶ πλέον αὐτὸ χρὴ τηνικαῦτα. τοῖς δ᾽ ἄπε- 

στραμμένοις, τὰ γλυκέα καὶ φεύγουσι τὸ μέλυν, καὶ γὰρ 

τοιαῦταν μέν τυνες, εὑρίσκονταν φύσεις, δλίγον ἐν τῇ συν- 

ϑέσεν μιγνύσϑω τὸ μέλι. βέλτιον δὲ καὶ μᾶλλον ἐψεῖσϑαν 
τούτοις, “αὺ γὰρ ἧττον οὕτως ἐστὸ γλυκὺ, . καὶ ἧττον ἀνα- 
τρέπει, τὸν σεύμαχον ἐπὶ τῶν ἀπεστραμμένων φύσέν τὸ " 
μέλι, τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα πάντα καὶ" αὐτός τις ἐπιυνοεξίτω 
πρὸ τῆς ἡμετέρας συμβουλῆς, ἕνα πουνὸν ἔν ἅπασι διαφυ- 
λάττων σκοπὸν, ἥδιστον γενέσϑαι͵ τὸ φάρμακον, εἰς ὅσον 
ἐγχωρεῖ, φυλαττομένης αὐτοῦ τῆς εἴς τὴν ὠφέλειαν δυνά- 

μεως" οὗ γὰρ δὴ ταύτην γ᾽ ἔπλῦσαν κελεύω τῆς ἡδονῆς 

ἄευϊς, οεΐδτι χαρά 6χ ἤτοοο π|8}} ουάοηϊ! σομΠοίξατ,, οπἾπ8 

οἴμηθπι ΘΟ ΡΟΠ Ομ 6) ψΊγθβαια αἸΠΊσΘ ον ἴῃ [θα ΠΕ Ρτι5 

ἘχρΠοαρίμιμ5,. Ψθειχα δα δα, 488 ΠΠΠΟ ἀΡΊΠ)Π5, ΟΥΏΠΙ ΤΩ, 

πᾶς τῖμι σορησία [ἀπὸ'Θ, ορίϊπηαπι τηθαϊοαπθηίπτη 6 ἀϊ14--- 

οαϊαμλλτηθθ: πη δὲ ογαῖϊα Ἰθηίδατιθ αἰξθηταδξ, εἴ Ῥὸν 

Μμαϊϊίαχα φαἀποιξ, οἵ σὶπδβ τηονϑΐ, δὲ χη] 1 θυ τι5. πΊ 6 [68, 

“ἘΠ᾿ δαΐϑια τα. ἀποαθθ Ππουπαϊπγαπι, ῥγαθίοχειπι αππατα 

ΠΡ τα] ὰ5 τῖϑὶ δοοθρῖξ: απὸ ἔβπιρουθ οοσαϊ Ἰατσίτ5 ροῖα- 

1α. Οπὶ νερὸ ἀνεγίδηϊαν ἀπ]οία οἵ 1π6] ξποίαπι, (πδίι 

Θ᾽ αϑισα! αασαπα παΐασαϑβ 1πνθηῖαβ,} 1185. Ῥάᾶυτιτὰ 1 οοπιρο- 

Πὥοπο πιοθρῖ8. 5616 πι6 1108 Ἠ18 φθοαιθ ἔπους, ἢ 1αν- 

δἴαβ οοσπαίον,, π8ηὶ δὲ τηΐπτιβ ΕΠ 6ὸ ρδοΐο ἄπ]|οθ, οἱ τοῖ- 

τι5. Ππουαδομτιγα ΘΟ.) 4 αἱ ἃ 116116 χιαΐπιγ δ "ον ΔΡΠουυθηΐ, 

Γαρνοσῖ, Αἴατθ οχππΐα απίάθπι μα] αβηηο] ν 61 ἀπίθ πο-- 

ἔταμπα. δἀπιομι πόποι Αδὶ ΤΡΗ͂ χπ]8. ΘΧοορΊΑρ1ς, ἀπαπι [0111- 

οοὲ υϑίαπο ἀείίιδηβ, ποὴρο αὐ, 4αοὰᾷ βο6:1 1ἰοθξ, 7ποππ- 

αἸΠΠχλτιν ἔαΐ πἰιϑᾶτοῦ ἐν θοϑδτο, [βὰ. ἕαγαθη. υἱγίαπι 6718 πὲϊ- 

Εΐαίς [ἐσγαΐα: ποῖ οηΐτη μΒᾶησ, ἄπ νοϊηρίαϊ τάδ] αο- 
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Ἐὰ. ΟΒατε, ΨῈ. [1ὅ5. χ62.2 ᾿ Ἐά. Ἐκεῖ. ΤΥ. (565. 268.) 
στοχασάμενορε. ὅταν οὖν ἐπὶ δύο που τὰς πρώτας ἡμέρας 
ἢ τρεῖς͵ οὕτως ἢ παρεσκευασμένος ὁ ἄνθρωπος », οὐδὲν ἂν εἴη 
χεῖρον. ἤδη παὺ γυμνάσασϑαν διὰ τῶν συγήϑων αὐτῷ, ἄπο- 

πειρώμενον εὐχροίας τὲ καὶ τῶν ἄλλων σημείων, ἃ κατὰ 
τὸν ἔμπροσθεν εἴρηταν λόγον. εὖ μὲν γὰρ ἅπαντά. σον 
χρηστὰ φαίνοιτο, τελέως γυμνάζειν αὐτόν" εἶ δὲ μή, προκα- 
ταπάύΐειν τε τοῦ συμμέτρου, "ἂν τοῖς εἰρημένους πρὶν δεαι- 
τήμασί τε καὶ φαρμάκοις φυλάξαντα κατ ἐχείνην τὴν ἧμέ- 
ράν, αὖϑις ἐπιχειρεῖν τῷ γυμνασίῳ ἀατὰ τὴν ὑστεραίαν 

ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς σημείοις τε “αὶ σκοποῖς, ἵν, ὅταν ἤδη 

σάντα ἄμε ἑμπτα φαίνηται, πρὸς τὴν αὐτὴν δίανταν ἔπανα- 
γάγης αὐτὸν, ἢ καὶ Ἴθῖν ἅλωναν τῷ κοπώδεν συμπτώματι 

συνήϑης ἦν. 
Κεφ. η. [122] “Ἐπεὶ δὲ (262) καὶ τῷ τῆς ἐλάτης 

ἀκόπῳ φαρμάκῳ χρῆσθαι συμφέρει τοῖς χατὰ τὴν σάρκα 
τὲ καὶ τὸν ὄγκον ἅπαντα τοῦ ζώου χυμοὺς ἡϑιρουκόσιν, ἤτοι 
πεφρϑῆναν δεομένηυς, ἢ διαφορηϑῆναι, οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον 
εἰπεῖν τὸ “αὺ περὸ τῆς ἐκείνου συνϑέσεως. ἔστι. μὲν οὖν 

ταῦθ, ἴοϊνὶ ἡαρεο. ἴπ01 ρίξαν οἰτοῖίοσ. ἄποβ σϑὶ ἔτεβ ῥυΐ- 

τηο8. ἃῖ65 16 ρῥγαβραταῖτιβ ποῖῆο οἵ, ἤἴοπ ἱποοιηπιοάππιν 

ἔαου οἴἴαπι ΘοποΘΙ8. θαπὰ οχδυοϊία οἱ η8. δὔτηονουθ, 

ατϊτηθνου 5. Ὀυἱαβ ἔπι ΘΟ]οΣ5 θομξαίθ, πηι 4115 ποξῖ8, 

απδ6 ἴῃ ῥγαθοθάοθμεθιβ ἤιηξ σοΟμΙρ ΘΗ τ ίαθ, Νάη ἢ οπν- 

για σογηοάθ [6 ΒαΡθυθ νἱδομπῖιν, ρίοπθ δχϑγοθμπάπβ δῇ; 

δ γηΐητιβ, ϑἕϊδῃ δΐθ χηθαϊσουϊαΐεηι ἀδβιϊθέ, δὸ 1 ρυῖασ 

ἀϊοῦβ πῶ) σνἱοΐα, ἴππη τηραϊοαιηθηξίβ 6δὸ ἀϊθ μαροπᾶη8, 

Ῥοβυϊάϊ στρ α8. Θξθγοϊξαϊίοηϊ ἀἄδπᾶμβ, [ΠΡΟ ἀἰϑάθυ ἔπη, 

᾿φοἴ5., ἔππὶ [Ὀορῖ5, πὶ, ιἀππτα οὔμηΐα οΣ [θηξθηΐα σΟΙΏΠΊ0-: 

ἄδαιια ἀρρατθαηΐ, δὰ δαπάθη Ὑἱοΐῃβ ταϊϊομπθ τονοῦαβ, οἂΐ 

δηΐς πίθον, αἀπδπὶ ΑΓΒ τ ἀ1}18 Γγπυρίοτπαΐθ Ὡτρου θην. 

Οδρ. ΝΠ. Οὐομίαιη σατο δὲ δοορο, αποᾶ εχ δρῖθ- 

ἴα δὲ, πὲ ΘΣσρϑαϊι 115, (Ὁ 15 Θαγη6 δὲ ἐοΐα σουρουῖ5. ππο16 

ἰποσοβ δομροίϊονπηξ, οἱ ἀπὲ σοποοαφμὶ ἀεπάογομξ, ἀτιξ ΡῈ 1 

μιαἰαέμχη αΙΘΘΥῚ, πὸ 808 τ6 ἔῃουιξ 6.5 χποαπθ οομιροίς 

ἔλοπθτι ΡΡοΊΘχα, ἘΠ ρίας δρ᾽θεῖ8 χηϑίαχι Ππτππι [θα Ἐπ 
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Ἐδ. Οματε, ΨΊ, [1852 Ἑὰ. Βαεῖ. ΤΥ. (α65.) 
ὡραιότατον αὐτῆς τὸ σπέρμᾶ περὶ τὴν ἐπιτολὴν τοῦ ἀρ- 
χτούρου, ὅστις παιρὸς ἐν “Ῥώμη μὲν ὃ καλούμενος μήν ἔστο 
“ΣΣΕπτέμβοιος, ἐν Ἰπεργάμῳ δὲ παρ᾽ ἡμῖν Ὑκερβερεταῖος, 

᾿᾿ϑήνῃσι δὲ μυστήρια. ἐλαίῳ δ΄ ἐμβάλλειν αὐτὸ χρὴ ;» παϑ' 
ἣν ἂν θέλης ὥραν τοῦ ἔτους, οὐδεμία γὰρ ὅσον ἐπὶ τούτῳ 
διαφορά. βέλτιον δὲ, εἶ καὶ ϑλάσας ἐμβάλλοις αὐτό ϑᾶτ- 
τὸν γὰρ οὕτω τὸ ἔλαιον ἐμπλήσεν τῆς ἰδίας ποιότητός τε καὶ 
δυνάμεως. εἴη δ᾽ ἄν ὃ χρόνος οὗτος ἐλάχιστος ἡμερῶν μ΄" 
στολλάχις δ᾽ ἡμεῖς καὶ τρεῖς καὶ τέτταρας καὶ πολ 
πλείους μῆνας. ἐπετρέψαμεν ξμβραχῆναν, κῴπενϑ᾽. οὕτως 

ὀπεῤῥίψαμεν τὸ σπέρμα, τὸ δ᾽ ὑγρὸν ὀϑονίῳ διηϑήσαμεν, 
ἔστω δὲ τὸ μὲν ἔλαιον ἕν τὸ τῶν χαλαστικῶν, οἷόν περ ἔν 

"παλίᾳ τὸ ΡΟΣ ἐμβαλλέσϑω δ᾽ εἰς τὼς εἴκοσι καὶ 
σέντε κοτύλας αὐτοῦ μόδιος “Ἰταλικὸς τοῦ σπέρματος τῆς 
ἐλάτης, οὐσῶν δὲ παἱ τῶν κοτυλὼν Ἰταλικῶν, ἃς δὴ καὶ 

λίερας ὀνομάζουσι. βραχέντος δ᾽ ἔν. “αὐτῷ τοῦ σπέρματος, 
πολλῷ δηλονότυ μεῖον γίνεται. σύμμετρον δ᾽ οὖν ἐστι τῷ 
α«αταλειφϑέντυ, κηροῦ μὲν λίτρας ἐμβαλεῖν τέσσαρας, ῥητίγης 

οἶτοα ΔΙΕΟΙΣΙ δμιοσίαπι, ὥπὸ ἔθειροτα Βοσηδδ ϑερίθιωθεν 

τη [18 ο[ἢ, ἀρ πα πὸ8 σέστο Ῥουρδμ Ἡγροχβογοΐαθιβ, ΑἸ]6- 
τῖβ Νγποιια. Ιὰ (διυθῃ οομ)ίσθτθ ορογέθε ὅτι οἹθπι απο- 
ἩΡΘΕ ΠῺΣ ἔθῃροΥθ, ππ]τιν φαΐ 1 δα τ αἰ [ου πθῖ εἢ, 
ΜοΙστιβ ἕαπηθυι ὕπονῖ!, αὶ 14. σομίτθαϑ Ῥυΐτιβ, απ 1Ώ71οῖ45:; 
1ἴὰ οὐΐπι οἰ οθατα ἔμπα ἀπαϊξαΐς σαι ἱηποῖοῖ, Ἐὲ 
ετῖξ 14 ἔραΐϊτιπι ἄϊθττιπι ταϊηϊτητιγη, ᾳαδάγαρσίπία. Νοβ νοσο 
ἔδλοῃρςε οἱ ἔγεβε οἱ ατιδίπιοσ, οἴαγῃ τη] Ὀ]πτῈ5 πλδπίο5 
ΞΠΘΟΘΤΘΥ ῬΟΥμβηημ8: πο ἄοιπιᾶθ ἔθπηθη “Θ ἠθοίπαμβ, Βτιπιῖ-- 
ἄπτι σοροὸ ᾿ἰπέθο Ῥογοοϊανίσπμθ, ἘΠῸ σψεῦοὸ οἷι8 ΒΘΠΕΥ15 
ΟΙἸθαπι, οἱ γϑΙασϑηϊ νὶβ 1ππέ: σὈΪΒΙΙΟΩ͂Σ ἐπι Π4116 54}1-- 
πτπὶ οἷ... (Ομ]1Ο165 δαΐομ ἀπ ατΐπαπθ δ νισί με μοπηΐπα5 
6}π8. [ϑηγίγβ δρίθῖῖβ τηοάξαη Πα σα. Ἐπξο δαΐοχ δ 
Βομῖπα ἱρία ᾿ξαϊῖοα, απαπὶ πἰϊαπθ᾽ οἕ ΡΤ άπ που δην 
ὍὌΡΙ ψοῦο πιδοογαΐαμι πὶ 60 ἔθηηθῃ ἔποεῖξ, τιὰῖίο Ῥίατια 
τηϊττ8 γοβαϊίαν, ἘῚ Ἰρίΐαγῦ, αποᾶ το φασι εἢ, ἰἄοπϑας 
ΟΟχθθ χῃοΐι5 οὐ, ἢ ᾳυδέμον ἩΡΥΘ8. 1ηημ 6 γ18, σγρῆπδθ 
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δὲ ἐλατίνης τὸ τρίτον τῆς λίτρας μέροο, αἵ πέρ εἶσιν ὅλ: 
κἧς -« β' καὶ Σ: τὸ δ᾽ ἴσον ἐμβαλλέσϑω μὲν τῆς στροβι- 
λίου δητίνης. εἰ δ᾽ αὗταν μὴ παρεῖεν , ἀνε αὑτῶν τῇ τερε- 
βινϑίνη. χρῆσθαι. ἕψεῖν δ᾽ ἄμεινον ἐπ᾽ ἀγγείου. διπλοῦ, 

ἢ πάντως 7) ἐπὴ πυρὸς ἀσθενοῦς; οἷόν ἔστι τὸ τῶν ἀν- 
ϑράκων ἔστωσαν δ᾽ οὖν μηδ᾽ οὗτου πολλοί, τοῦτο τὸ 
φάρμαπον ἔπιεηδειότατόγ ἔστιν εἷς ἅπαντας κόπους αὖτο- 
μάτους τὸ καὶ οὐκ αὐτομάτους, ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ διὰ τῆς 

ἀϊγείρου τῶν ἄνθῶν συντυϑέμενον, ἔστε δὲ ποὺ τοῦτο 
τοιόνδε, τῶν ἀνθῶν τῆς αἰγείρου μεμυκότων ἔτυ μόδιος 

᾿ταλιπὸς ἐμβόάλλεταν λίεραις ἐλαίου - Σαβίνου πεντεκαίδεκα 
ἢ εἴκοσι. μὴ παρόντος δὲ τοῦ Σαβίνου, τῶν ὅμοίων τὺ 
παρασχευάστέον ἐλαίων. εἴρηταν δ᾽ ἔν τοῖς ἔμπροσθεν, ὡς 
ὑμοια πάντ᾽ ξοτὸ τὰ λεπτομερῆ 8 ἅμα “καὶ μὴ στύφοντα, 
χάλλιον δ᾽, εὖ καὶ μετρίως ϑλασϑὲν ἐμβληϑείη τῷ ἐλαίῳ 
τὸ ἄνθος. εἶ δὲ καὶ καϑ' ἑκάστην διακυγοῦτο, καὶ μόάλισϑ᾽ 
ὅταν ἥλιος ἡ “ϑερμὸο, ἂν οἱκήματί τὸ Θερμῷ τὴν ἀπόϑε- 
σὺν ἴσχηγ Θᾶττον τὲ ἂν. οὕτω καὶ μᾶλλον ἡ τῆς αἰγείρου 

γεγο ριθῖπαθ Ἰργαθ πθῖτιβ ραγίθπι ἔουξαα : 14 δϑαπαῖ 

ἀγδοϊηηιαβ ἰυι σιτία ἄπαθ: ἱπηϊοἰθ5. γοσο οὲ ρίπθαθ τϑῆπδο 

ταπτατιᾶοθηι. Οποᾶ' ἢ Πδττιπι οορία ποῖ Πέ, θάτιπι 1οοο 

του θριαἑπῖσια αἰθᾶμπι. (οαποβ σΘγῸ οομαιηοᾶϊαβ παθο 1π 

ναΐβ ᾿ἄμπρ!1οῖ, δτΐ σογίβ ἱρμῖ ἰθπίο, (1|4115 Ῥυαμπδυθχη 6[ε: 

αλᾶθ ἰαπθα 66 ἱρίαθ τηρῖίαο οἵ ἀθρθηΐ. -Μοάϊοαπιεα 

μος τς ὉΠ δᾶ ομιποπι Ἰαίπίπάτιθιι, ἴδια ἤροπέθ 
ογΐαηι,; ἴοι παπᾶ ἔρομπέξα σοπέγαοϊαπι. [ΠΕ116 ἴδινβ τποᾶϊ- 

οατηοηἑτιτ ΘΠ οἱ ατισᾶ δὲ. Ῥορῃῖ: ἢἥουῖραβ ΠΕ [Ιά {416 οῇ; 

Ἐχ ἥουῖραβ Ῥορῃῖτ᾿ αἄπαο σομπνθηξ 5. τηοάϊτ5 {611 6Ὸ5 

1η. αὐἰηδθοΐπι απΐ ΥΙδΙΩΣ ΠΡγα5 ϑΘδρῖτι! οἱοὶ ἱπινα εέατ, 

ΒῚ ἃ γγᾶθῆο ποὺ εἴ, ἢπ|ης δαποά ρυβθραγαπάμπηι 

οἸθαχη ἢ, Ὀϊοΐστη σοτὸ 1π Ῥυδθοβάθπερηβ δ, ἤτη1]6 εἴα, 

αἀποάδοπηαμπθ ἕθππε οἱ τϑο ὉΠ αἀῆυϊησοπα] σὴ παρε. 

Μαρὶβ σεῖο δᾶ τὴ ρεγήποριε εὐ ἢ χηοᾶϊοθ οομίγπτι 

τρίατα Ῥοσθμι 11. οἴθτμ Ομ] οἶ45. Οποᾶ ἢ ἡποιί 16 πιρᾶϊ- 

οδῃ ΘΟ ΐπιγ ᾿ἀϊπηον οΡ18, :ἄσα6 ΡΟΣ Πγησπι ααίιπι [01 ἔεῦνϑ- 

ὉΠ, ἂς 1π ἄομπιο οαἱτᾶα χϑρομπθβ, οθίοσλαβ 118 πιᾶρίβα6 



τὴν : “ΦΟΓΌῸΣ 4. Ἶ 280: 

Πᾶ. Οματε. ΨΙ. [185. 165.}.ϑῦ ᾳἘ ἘΔ: Αἴ ὙΨ: (αδ8.}. 
ποιότης τὲ καὶ δύναμις εἷς τοὔλαιον μετέλϑοι, ὥστε δς 

μετὰ δύο ποὺ παὶ τρεῖς μῆνας. δύνασθαι ἐκθλίψαντα. τὸ 
ἄνθος αὐτὸ μὲν ἀποῤῥῖψαι, τὸ δ᾽ ἔλαιον ἔχειν ἀδήκτως: δια" 
φορητικὸν; οὐδέν τι μεῖον τοῦ ἐλατίγου. καὶ μέντοι καὶ: 

κηρὸν καὶ δητίγην “ἔξεστιν ἐμβάλλειγ. αὐτῷ τοσοῦτον; . ὅσον: 
ἀρτίως ἐν τῇ συνθέσει τοῦ διὰ τῆς ἐλάτης εἴρηται. φαρμά- 
κου, παχύ τί δ᾽ εἴποτε γένοιτο τὸ ἐκθϑλιβόμενον. ὑγρὸν, 
ἱκανὸν οὖ μόνον͵ τὸ τέταρτον μέρος, ἀλλὰ. καὶ τὸ πέμπτον 

᾿ μίγνυσθαι κηροῦ. ἐγὼ δ᾽ οἷδά᾽ ποῖε καὶ τὸ ἕπτον ἐμβαλὼν, 
ποχυτέρου τε τοῦ ἐλαίου “γινομένου, "καὶ τοῦ μέλλοντος. αὐτῷ: 
χρῆσθαι χαίροντος ὑγροξέρῳ φαρμάκῳ. τυγὲς δ᾽ οὐκ. ἀγαμέου 
λοντες ἔν χρόνῳ͵ πλέονυ διαβρέχεσθαυν τά τὸ ἄνϑη, "καὶ τὰ 

»πέρματα, τοῦτο μὲν ξινεῖν αὐτὰ. δέονταν, τοῦτο δ᾽ ὕδωρ 
ἐμ[ιδδ)βάλλειν, ὅσοι γε προμηϑἔστεροι,. χάριν τοῦ, μήτϑ: 

φρυχϑῆναι τὰ ἐμβληθέντά, μήτε ψνισῶδες 7Ξγε0:} αὐ τοῦ- 

λανον, ὅσοι δ᾽ ἔτι τοὐτών. ἐπιμελέστερον, τὴν ᾿ἕψησυν “ἐν 
ἀγγείοις δισελοῖς ποιοῦνται" καλέϊταιν δ᾽ οὕτας, εβυδίη, προῦ» 

ΣΟῚ 2 φι 

ἕπτα πα ]11ὰ8 ῬΟΡΏΪΠΙ, ἕπτ σ]8 ἐπ οἰθϑάμι σαϊρυαθῖϊ. Ἰίαχπθ 

ῬΟΙῈ ἄποβ᾽ ἐγᾶϑνυ δ᾽ πιδηο5 βοΐδβ, ἤόσαβ᾽ αππγη ὄχρυ ον ]85. αὐτὶ 

4π ἱρ[ὁβ. δθ]βοθσῖθ, παβθατα οἰθαῖη, αποά ἢπο. ἀΠ18 σή Σ- 

βοχ8 Ῥε:' μδΊτξμγη. ἀϊροσαῖ,; 1ἀααθ. ΒΠΒ1]οταΐητ5. απὰπι 6616- 

ἄπαμι.. Οὐΐπα οἴϊατη ΘοΥϑθ6. εξ γϑῆπαθ ἔδμπίτη 6 ΠῚ ἰπηϊοοτα 

ποθὲ, ᾳυαπίππι ῬάΜ]ο ᾿ἀπΐθ ἴπ 18... σαοάᾶ. οὐ δρίθίθ' δοηποῖ" 

αἰχίχητιδ., 81, ἁπαῖιᾶο σοῖο παδυΐδπηι 14, απο ἐχρύοῆππ. 
οὔ, ογαίμτιβ νἱαθθι αν, [68 ἤπουῖ ν Εἰ. φυϊηΐαπι Ῥαγΐθη οεταδ' 

᾿δαλιοῖ, -πϑάτπι ἀπαγέδτην ἔβο σϑῖο οἴϊδηῃ [δχίδτη τὴ δἄ- 

ἀϊαι [6 Ποῖο,, “δὲ. οἰϑῃμι. οταίξαπα ογϑὲ οἴρθοξαπη, ἐξ φαΐντία- 

χτ5. δγαΐ,, Παυλάϊογο. τηϑαϊοαπιθηΐο: ἀο]ὁοξαθαίαν.. ΝΟΙΠΏΙΣ. 

ατα. χηθ ΟΕ ΓΑ ταδὶ ΠΟΥ 68, ἔπηγ: Του δα, ΠΟ “Πευθ 88... ρα}: 

ἄμι δὰ Ῥεγοοάμθῦθ ἴῃ οἾ80 σοριμίαν, Ῥαυπι ἀσπαπι 1πὸ 

Ῥοοσθ.. ππαῦθ. ααῇ οαμπογοβ [απιξ, ἀπὸ σἱἀοσοξ πδο ἕοτ- 

χϑδαξαν,. πὰθ [απξ Ση)θοῖα; πθ6 ΟἸθαμν ὩΠΙΟΠ τ σἄοτα τϑΞ: 

ξοχαῖ, ᾿ΟἿΣ νεγὸ ἈΠὁ6 πιαρὶ8. Γαμπὲ οὨΣΙΟΠ,, ἐπ᾿ ἀπρ Ποῖθας τὸ 

ναῇ8 οραιπαΐ:: Ποὺ ἢ, ααπχ Ζπ Ἰερθέθ, ἔπ πο Πὲ. ἀατια 
--" 

ΠΤΕ Ν 8: ΤΟΛΤ,ΟΥΣ. 1 



490: - ΤΤῬΑΜΖΗΝΟΥ ὙΤΊΡΒΙΝΩΝ 

ἙἘᾶ. Θμετε ΨΥ. [156:.] Ἑᾶ: ΒαΓ, τν. (565.) 
“μένου λέ ὕδωρ ἔ ζέ ἔνεστί τέ τι τούὔτ σοκειμένου λέβητος ὕὑδὼρ ἔχοντος ζέον, ἔν ῳ 

-“ . 32. 3 -νν “; 

μιπρὸν ἀγγεῖον, εἴς, ὁ μέλλει τὸ ἔλαιον ἐγχεῖσθαι. τοῦτο 
μέν γε καὶ ἡμεῖς ποιοῦμεν, ἄλλ᾽ οὐκ εἰς τὴν τῶν σπερμά- 

Ὦ, 59 φν “ 5ι : ΄. , 9. ἫΝ 
τῶν ἢ ἀνθῶν ἕψησιν, οὐδὲν γὰρ ταύτης δεόμεϑα πολυχρο- 

΄ ὩΣ ΟΝ ἊΣ ΄ 1} « ὃ “5, - - γ4 γίως αὐτὰ ἀποβρέχοντες, ἀλλ ὅπόταν διατήξειν ἔν τῷ λέ- 
βητι τὰς . ῥητίνας καὶ τὸν χηρὸν ἐπιχειρῶμεν ἔν τῇ τοῦ 

᾿ " , 

φαρμάκου σκευασίᾳ- κατοανογκαζόμενος δέ τις ἐν τάχεν σχευά- 
ν Σ Ξί ε, 

ζειν αὐτὰ, δεήσεταί τὲ προαφεψεῖν, ὡς εἴρηται, χαὶ ὕδατος 
- ! Α το 4} 

ἐγχεῖν. ἢ οἴνου. χάριν τοῦ μὴ φρύγεσθϑαι. τὸ μὲν οὖν ὕδωρ 
. ἊΣ ως ΓΕ 

εἰς. τὰ- πεαρόντις χρησιμώτερον, “ὃ δ᾽ οἶνος εἴς τε τὰς πο- 
τ : ΟΝ - οι φιᾺ 

δογρυκὰς. διαθέσεις. καὺ ὅλῶς ἀοϑοίειδας. ἀοκεῖ. δὲ μιγνύ- γ0 Σ ς. ἀρϑ κεῖ. δὲ μ 
7 7. ὩΣ μ ς ε “, ἊΣ ᾿- “ - 2» 

νίαν ἐοσοῦτον. ὕδατος; ὡς ἑψόντων ἐκδαπανηϑῆναι πᾶν... εἴη 
δ᾽ ἂν οὕτωξ ὀλίγον; ὡς τετραπλάσιον ἢ πενταπλάσιον αὖ- 
τοῦ τὸ ἔλαιον ὑπάρχενν:" ταῦτά τὲ οὖν τὰ φάρμακα δια- 
φορεῖ τοὺς κατὰ τὰς σάρκας τὸ καὶ τὸ δέρμα μὴ πάνυ πα- 

- Σ ι Ἵ ᾿ “ἤ- ι 
χεῖς 'μηδὲ γλίσχρους͵ χυμοὺς, “παὶ πρὸς ᾿τούτοις ἔτι τὸ ἐκ 

ξαι ΄ Ὑ7, τε ξ ἘΣ ΤΟΣ π 5, ἶξ, " , ΟΣ τοῦ χαμαιμήλου ἕλαιον,. αὐτό. τε. κωϑ' ξαυτὸ μόνον, ἐμβ2η- 
- τ ι ᾿ - 

θέντων τὸ κηροῦ ποὺ ῥητίνης αὐτῷ. ἱκανὸν δὲ κἄνταυϑα 

ξεῦνϑῆβ, Ση[ουίξαν οπχιριπιτῆ. ναομ]ττη, ἐπὶ ᾳαοᾶ. ΟἸδαμα ἄς- 

Βοὲ Ἰηξαπᾶι. [Ιἅ αποᾶ απ γὁ5. Ταοίϊταβ, πιο ἰαΐποι δᾶ 

Γοιαϊοθ ἤογεσνα οοααεπαοβ., (4πῖρρε μᾶς ὀοοίϊοσιθ τηϊγῖπιθ 
εδθτανβ᾽ ῬΥορίευθα ἀαοᾶ εἀ΄ ἅϊα τη οουαχητβ,) [664] ἔπτη, 

«αν 1π|' σοπΒοϊοπᾶο τηϑᾶϊδδτηθηΐο σορᾶπι δὲ τοῆπαβ Παπα- 
τῷ ἴπ: Ἰερϑέβ ᾿ραμβαγωῖβ.  οἷἱ σατο δϑίθυῖαβ δᾶ ρυδθραγατα 

οοριίαν; ΒπμῸ αιθοοῖίδ, εἢ εξ, πὸ ργδοαϊοξατη εἴ, ῥυάθοο- 

«πον, οἱ; 16 ξογγθδηΐαγ., δαταπὶ νἱπθτανα ἐπήοοτο. . Αἴάπα 

δα εἐα αυΐάθπι, ἀθ απῖβαβ πη ἀρὶίαν; ὩΠΠΟΣ αήπα 6, 

νάπθσιι νογΟν δα ρῬοδαρυίοοβ αἰϊεοῖῃβ οἱ τὸ ψοῦροὸ ατί- 

ΘΆ]αγ 65, ῬΟΥΤῸΌ [πϑιοῖέ ἑαυ πίττῃ δατπας δἀτη! οι, ᾳπ6η- 

ἴαμα οοσπαπάο ἐοΐπη:. σαπείοθί. 15. τηοάτι5 οὐ, ἢ φαδᾶγι- 

Ῥίθτα 67115.. 4τ|ῖ φαϊπίπριαχα οθατα ἢ. Ἑτσο δὲ παθὸ τῆθ- 

αἸσαπηοηΐα; ἔποοοβ, : ᾳαϊοαπατθ ποῖ δἀιηοάτπ, ΟΥ̓Δ πὲς 

ἰοπῇ Τῇ δάγὴ6 οποᾷπα ταβάεπς, ἀϊποϊναμπ, δὲ αὰ πᾶθο, 
απο. εχ ΟΠαγηδϑιηοὶο δὲ οἴδαμι, ἔπη ἐρίήμ [Ο]απ, {ΠῚ 
ΨΟΥΟ οογὰ Ὑϑῆπδασα 'δα]δο 5. Οαογιη πτοάπμ5 πΐο (πόα 



“«ΟΙΌΣ 4. 2015. 

Εᾷ. Οματνι. ΟἹ, [185.] : Ἐκ. ΒΆΓΤΨ. (565. 
ΕΞ » "» ᾿ , 

τοῦ μὲν χηροῦ τὸ τέταρτον μέρος, ἱτῆς δὲ δητίγης τὸ ιβ΄. 
:: ν ΄ ς 

εἰ δὲ μηδενὸς τῶν εἰρημένων ἐλαίων εὐποροίης, ἀτήϑιενοῦ. 
ἔλαιον ποιήσασϑαΐ σον ὅᾷστον. ἔστιν δὲ καὶ τυῦτο διαφορῇτ 
τισὸν φάρμακον » εἴτε καταμόνας τίς, εἴτς σὺν κἠρῷ τε καὶ. 
ῥητίνη χοῶτο. πευρᾶσϑανυ δ᾽ ἐπὶ ἀγγείου δυπλοῦ τὸ ἀγήϑεγον. 

ἑψεῖν. ἄμεινον δὲ χαὶ χλωρὸν εἶγαι τὸ ἄνηϑον. ὅταν δὲ ἡ: 
τοῦτο, καθ᾽ ὃν χρήσῃ καιρὸν, ὡραῖον ὑπαρχένω, παὶ τὸ 

΄ὔ ΕΝ ͵ «! - 

σαμψύχυνον δ᾽ ἔλαιον ἐπιτήδειον ἔν ὥρῳ χευμερυνῇῆ!; παὶ χωρίῳ: 
ψυχρῷ, καὶ καταστάσεν παραπλησίῳ. λαμβανέτω δὲ καὶ εοῦτο- 

πηροῦ τε καὶ ῥητίνης, εἶ. παραμένευν ἔτν πλέον αὐτό γε βού- 
λὲν τοῖς ἀλειφομένοις ὑπ αὐτοῦ σώμασιν. ὁμοίως δὲ καὶ 

᾿ . ΄ γ 3: Ὁ ὭΣ ν᾽ 5 ᾿ , 
τὴν λιβανωτίδα πόαν ἐναφεψεῦν ἐλαίῳ: καὶ εἶ μηδὲ ταύτην 

Σ ε Ὁ ΄ β 
ἔχοις, δίζα τεύτλου λευκοῦ, καὶ ἡ τοῦ συκύου ἀγρίου δίξζα, 
χαὺ ἡ τῆς ἀλϑιαίας, καὶ ἡ τῆς βρυωνίας ἱκανῶς δεαφοροῦ- 

Ἔξ ΄ » - ᾿ 

σιν. ἐναποτυϑέμεναι καὶ αὗται τὴνὐ ἑαυτῶν ποιύτητᾷ τε: καὶ 
΄ - - “ νῶω. 

δύναμιν ἐλαίῳ τυνὶ τῶν διαφορητικῶν. ἐς ὃ τι δ᾽ ἂν. ἐθέλης 
3" “ , ᾽ - 7 ι ᾿ “,“᾿ 

ἔλαιον οὕτω παρασχευασϑὲν ἐμβαλεῖν, ἤτον κηρὸν μόνον; ἤ. 

[αἴλ8 οτἰξ Ἰᾶουιδιβ, ἢ οεαξδ ρᾶυβ8 απᾶνξα, τοῖπδϑ' ἀποδροϊηία, 

ΠΕ 1πινϊχία. 81 οὐ ψοο ΠΏΠ]1118. Πογτι, ᾳαᾶξ πηριηογαν,--, 
παῖδ, οἸθογιιπὰ οορία Πἔν; Πτιΐο ἀπϑεμίαπι, Ῥυδορδυα δ. οἷς; 

[οι Πα. Ῥοιοῖ νϑγοὸ οὲ 14 πιράϊοαμγοπέμπι Ῥ6} Π6Ὴ-- 
ἐὰπι ἀίρεγοσθ, ἤν [010 εο, ἢνβ ὁπῃὶ οοία υϑῆπααιθ πέβθχθ. 

Ῥᾶμάα σοῖο οροῖα εἰ, τὑξ ἴῃ σαίθ ἀπριοὶ ὡπείμήσναια. οὸπ᾿ 

᾿αἀδαίασ,, ὨΠΠπβααθ ἤπουϊέ, ΗΠ ἀπϑέμητη. νἱεῖᾶθ δὲ. Οπρᾶ 

αἰαπθ, ἢ (το ἔθιηροῦ στϑααῖσῖβ, - οΘσπιροίθε; πιδίηγτη 

1ὰ οἦο.. δα [Δπιργομήπιι οἱθην νϑ6. δὲ νϑρίοηθ' 

Τρσιάα δὸ ἰθηῃροῖαίς Πηλ11:. ἸΠοπθαπι. Ὡιράἰραχηθηΐμηι οἱ, 

Παρθίο νϑῦο οϑγδὰ δ χεῆσιδπι 14 αποα8; ἢ, ρυβοίδϑειμ 

ἸηΔηοῦθ 18 ἔαροῦ ἡπιοῖο. σουρουθ ἀτϊαι85. ἤᾷεβ. 11 
γαΐίομο Το μδυίηθν Πουρα Ὁ160 ἱποοηπεπᾶα.. Θμοᾶ ἢ πες 

ὁ. πὲ δα χηδήτιηι, Ὀεβίαα ρα γδᾶϊ, δὲ ομσΠ16}18. ἀρυθ- 

[Π5,. δὲ αἱιαθαθ, εἰἪ υἱδῖβ δ]ρ86 οἰπηοαοίίεν. Διο ντιηξ, ἀρὰ 

δῖαμα, τρίαθ «αι ξαΐθτη σίγσθβάπθ ἱπ 9180 δἰίψειο βη}1}18 ξα-- 

ΘΠ αΐ 5. ἀπ του. Οποδοσπᾶθθ νογο ἴδ ργδθραγαδίιῃ 
Οἰεῖιμ οἷν, λὰ 14 Β' ν6} σογϑηι [οἰαμι, γ6} οππὶ δα χϑῆμπαπι 

Έκ2 



293. ἶ ΣΑΜΗΝΟΥ ὙΣΙΣΝΩΝ 

᾿ Ἑᾶ. Ὁματτ. ΥΊ. [ι88, τ84.1 ἘΛ. Βα, 1Υ. (65) 
χαὺ ῥητίνην τυνὰ σὺν αὐτῷ, καλλίστην τ καὶ παραμόνεμον 

ἁλοιφὴν πατασαδυάσεις. ἀρκεῖ δὲ τοὐπίπαν ἐμβάλλειν τοῦ 

μὲν κηροῦ τὸ τέταρτον μέρος,. τῆς δὲ ῥητίνης τὸ δωδέχατον. 
εἰ δὲ καὶ δύο ῥδητίνας ἐμβάλοις, ἐλατίνην τε ἅμα καὶ σεροβι- 

λίνην, ῆ καὶ “τρίτην ἐπὶ αὐταῖς τὴν τερμινθ» γὴν, ἢ καὶ, μὴ 

παρουσῶν τούτων, τὴν. ὑγρὰν. πιτυΐκην.. ἔσταν σον χαὺ “οὕτῳ 
διαφορητικὸν τὸ φάρμακον, ἀπορῶν δὲ τούτων, ἤτοι, τὴν ἔς 
τῶν κεραμείων μιγνύναι πιτυΐνην, ἢ “αἱ τὴν φουχτὴν ὄνο- 

μαζυμένην. οἶδα μὲν, :ὡὡς ἀποδέουσιν αὗται τῶν προειρημένων, 

οὔ μὴν. παντάπασίν εἰσιν ἀπόβλητον. : 
Κεφ. 8΄.. «Αοιτῆς δ᾽ οὔσης ποπώδους διαθέσεως, ἔν 

“ἢ πρὸς τῷ τῆδθ᾽ ἑλκώδους αἰσθήσεως πλῆθος ὠμῶν ἐν ὅλῳ 
τῷ σώματυ περιέχεται, λεκτέον ἂν δἴη “αἱ περὶ τῆσδε. γχάλες 
πὸν .δ᾽ οὐδὲν ἐξευρεῖν αὐτῆς τὴν ἐπατόρϑωσιν, ἀπὸ τῶν 

εἰρημένων [154] δρμώμενον: εὖ -7ὼὺρ “καὶ ποτὲ μὲν ἔν. τοῖο 
πρώταις φλεψὶ τὸ πλῆθος τῶν ὠμῶν ἐστι, τέμνειν, αὐτὰ καὶ 
πέττειν ἔφαμεν χρῆναν, φυλαττομένους: τῆν, εἶς «τὸν ΟΥκον 

, 

ΤΩ} 66 8. 0165», ποης ἰοϊστη ῬΌΪΟΒοστπτι, [δᾶ τ οἰξάτη 
ααοᾶ: ἀϊα δἀμδουθαῖ τιπριθηίππι ἴδοῖοθ. Αβρισπάθ. δαίθπι 
οἰὐτηῖτιο οὐἱξ, ἢ σοζάθ ἀπατέδην. ραγΐθιη, τϑῆπδθ ἀποᾶεοοῖ- 

τΉΒ τ 1Π]ΘΟΟΙ58, ΘῚ σατο οἴϊδπὶ ἅπαϑ τϑπδ8 1Η]10165, Π6πι- 

ΡΒ: δρ᾿ θέα δο Ῥίπθδιαν δαΐξ ἱεγδὴι ΓΆΡΕΥ [88 ἰδγερίη- 

Ἐμὲ πάπι; δὰΐ δα, παρ ἢ ἀδηηξ, ᾿ϊαπτάδπι Ῥίσθαμι. τοῖς 

πᾶτη; ἴσο 4αοηιθ πιθάϊοδηπθπέσην. ἔδοθυῖ5., αποᾶ ἀν ἐπα: 

νὴ Βαρθαῖ: ἴδ μ86 ἢ ἀδῆπε, δπὲ θὰ πᾶ8 π΄ ποι 1110 τ 

παροΐασ ρίοθα ταϊοοπᾶα, δὰξ ἀπδίη Φρίχατη ἀϊοππῖ..- ΝΟ 

Ἰρῆοτο ἰδπλει πα5 Γαρταάτοξῖ5. ἐμ ΟῚ ΠΟ ΣΓ 65, οδο θυ ΠΟΤ. 

ομαπῖπιο οσομπϑθηλπ θη 48. ᾿ 
645. 1Χ. Οὐ νοΥῸ το]ατιαβ Δ Πα 15. αἴδοίτδ 

πε, τ ἀπο ἔπρτα τ σθνοίαη; Γδηΐαπ. οορία οὐαάοχαπι 1π 

ἴοίο οουροῦθ οοῃρϑία εἴ; (θ᾽ ποὺ φποςφας ἀϊοθπᾶπη, οἵδ 

Νςο δ ἱπνοπία ἀἠ ποθ, «θπιαδιηοάπην δηιοπάοίι, ἢ 

ατιῖ5. θὰ; ἀπ ἀϊοία Γάηΐ, Γοαααένν, 51. οαΐπν ΔΙΊΙΟΠΡΙ π᾿ ῬεΪπ 

χ15. σΘι15. οχπᾶ!. ἔποοῖ, οορία οἴ, αἰοοδπαμη πο 15. Θππὶ 

οἵ. οομοοσποπάπιατιιο, ἀϊοετμῖ5.,. σαν θπξθτ5. ἔθπηρον, τῷ 1 



ἼΞ ᾿ ΔΟΙΌΣ 2; 95 

. ἘΔ. Οἰνανε, ΨΊ, [184.}.. . Ἐᾶ. Βα. ΥΥ. (α65, 64. 
ς- 

ἀνάδοσνν" ὁπότ᾽ ὃν. ταῖς. ἐσχόταις φλεψὶ, καὶ καεὰ τὴν ἕξξιῃ.᾿ 
τοῦ. ζώου; “πέττει τὸ ὕμα Καὶ διαφοφεῖν.. δύσι μυχτέον 

ἐστὶν, ἐφ᾽ ὧν ἄμφώ σι βέβηκεν: εἶ μὲν ἰδοσθεγῶρ ὀνθχλεῖν 

δου δόξειεν; ὁμοτίμως. ἀμφοτέρων στοχαζόμενον" εἶ δὲ εἴη 

ϑάτερον ἐπικρατέστερον, εἰς ἐχεῖνο μὲν ἄναζ ρέρων. τῆς ὅλης 
ϑεραπείοας τὸ. πἤδορ, ἀμελῶν δὲ μηδὲ ϑατέρου τοῦ μιύεβοτέτ : 

θου.- “μιχϑή ἤσεται μὲν οὖν ἡ πρὸς, ιἀμφότερα. ϑεραπεία “κατὰ 
τόνδε. τὸν τρόπον" οὐδὲν γὰρ χεῖρον ἐπὶ παραδειγμάτων 
ὀλίγον εἶπεεῦν τν καὶ περὶ τοῦδε... τῷ διὰ τριῶν πε(;Ωδά)πές- 

ρεων ἁπλῷ φαρμάκῳ χρῆσθαν. συνεβούλευον, ἐφ ὧν. ὠμῶν 
χυμῶν πληθο8. ἐν ταῖς «φλεψίν ἐστι» παὺ μάλιστα ταῖξ πρώς 
ταί. εἶ τοίνύν μὴ μόγον ἐν αὐταῖθ»: ἀλ᾽ ἐν “πάσαις “ταῖς 

φλειψὲν εἴη, καὶ ἤδη ταὶ κατὰ τὰς σάρκας, 7 ἐν ἀρχῇ -μὲν τῆς 
ἐπιμελείας τῷ διὰ τριῶν πεπέρεων, φαρμάκῳ χθηστέον, ἔχονκι 
καὶ πετροσελένου τοσοῦτον, ὁπόσον ὧν ἔχῃ ἀνίσου τ8 παὶ 
ϑύμου καὶ ξζιγγιβέρεως᾽" μετὰ δὲ τὴν πρώτην ἡμέραν, “καὶ᾿ 
μᾶλλον ἔτυ τὴν. δευτέραν ἐπιμιγνύγαν αὐτῷ τοῦ- διὰ τῆς 
χαλαμίνϑης" εἶθ᾽ ἑξῆς ἴσα μικτέον' εἶτ ἐπὶ προήκοντε 

βιδθΐτητι ὀουρογὶθ. ταδί αΐατν: ᾿αὐθί ψετο ἴῃ οχένθηἶθ σουῖϑ 

δἰ ΟΟΥ̓ΡΟΥΙ5. παριδα ὑείβαϊε,. δὲ δοποοαποπάιϊηιν ρασιΐον,, δὲ 

6. Βαβιίαπι, το νθηδαμι. ἸΝΙμλΐγτσνι, ααΐδτιϑ δθρο: 1λοῖτ᾽ 

ἀογηξ, Τ1η. 1185. φηλρὰθ ταίϊο 65. [πιὸ πλοοπᾶαο, δἕατιθ. 14, 

Βαπϊάοιλ ρατὶ πόοχα ἄνῥοσθ- υνἱἀοιηπέμ, δϑαμαῖ! -πἰνίαβααθ 

τϑίροοία ; ἢπ δἰ είν. Ὀγδορυαναξ, υὐὐΐαμο ἐοεϊαβ σαν δἰ 8 ἡ 

ἤμαῖο {πὶ 18 ρτοροπίο, ᾿δο τάπιθῃ αἰΐοσο, αποά παΐπα8. 6[}, 

πρρίοοίο. , ΜΊΓΟΘΡΙ5. διΐθιαι πἰσ!μδαπθ οαγαβοποια δ: μτπρ 

τηράπμῃ; ἤθη ομΐπι 605. 78. ποῦ] ΘΧΘΠΊΌ]Ο αλαυτα ἄς 

Ἴοο Θρι ΠΕ. Θμαβυητβ 115; ααΐρα5 1 ρύίπῖθ τη χῖτηθ ψεπῖβ 

Ὁ πΙ [πο ᾿σοτισοῖῖα οορία 6), - Αἀπιρ]οἱ αἸαιγιοπρορορθωῃ 

τηθαϊοαπηθηΐξο ἐπί. αρο,  βπιοῃ τηοᾷο, π᾿ Ηϊδ5 7, [δ οἴϑτῃ 
ἴῃ Ομμητ5. ψ 6118 Πί, [πρϑγαῖθ ἐπὶ ἱρία οὔτηθ, ἴῃ ρυϊποῖς 

Ῥίο οαγδίιοηῖβ ἴδ ἀϊαπποιρθρόνθωμ, τπιδπᾶπχα, .. [ε4 οὐ 

δἀμπιϊχέστη, γον [611 ἑαπέυπα ΠΕ, ᾿ᾳπατίματα ἀπὶα οἱ Το 

ΘΕ ΖΙ ΠΟ ρΘυ18. παρε ραῖ; ροίδ Ῥυϊονῆτα νθὴο ἀΐθηι, τηδρίβατθ 

ϑαν Ροίξ Γεοππάαμν το οοπάτιχτο., ἰάθη. ἢ διαυϊα ἅϊα-- 
οαἰδυΣΣηΠπ68.; τηος νΕγῸ ρᾶγίφα ἀθαταθ. πη οεπᾶαθ; Ῥυόοθν 



20 Γ᾿ ἷΑΛΗΝΟΥ ὙΓΤΙΕΙΝΏῺΝ 

ἘΔ. Ὅϊιητε. ΨΤ. [154.] Ἐᾶ. Βα. τν. (δ) 
τῷ χρόνῳ πλέον τοῦ διὰ τῆς καλαμίνθης" εἶτ᾽ ἐπὲ τελευτὴ 
καὶ μόνον. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῆς ἄλλης ἀπά- 
σῆς διαίτης, ὅταν» ἰσοπρατεῖς αἱ διαθέσεις ὑπάρχωσε; μιγνύ- 

γας καὶ αὐτῶν τῆς ἐπανορθώσεως τοὺς σχοπούς. ἄλλ᾽ ἐν 
ἀρχῇ μὲν ἐπικρατείτω τὰ τῶν ἔν τοῖς πρώταις φλεψὶν ἰά- 

ματα" πχατὰ δὲ τὴν τελευτὴν τὰ τῶν ἐν σαρκί" μεσοῦντος 
δὲ τοῦ χρόνου, μιγνύσϑω κατ ἴσον ἀμφότερον. ταῦτά τε 
οὖν εἴρηταί μον, καὶ ἤδη δῆλον, ὅπως ἐπανορθοῦσθαι χρὴ 
τὰ χάτά τοὺς χυμοὺς ἁμαρτήματα, πρὶν. γοσῆσαν τὸν ἂν- 
ϑρώπον. ἔξ ὧν γὰρ ἐπὶ τῆς ἑλκώδους διαϑέσεως εἴπομεν, 

ὅταν: ἐτιμίγνυταί τινν κακοχυμίῳ, πάρεστι συλλογίζεσθαι καὶ 
περὶ τῶν ἄλλων ἑκάστης; "ἐπειδὰν “μόνη. ποτὲ συνίστηται-.. 

Ἄδερ. “ Περὶ. μὲν οὖν τοῦ᾽ τὸ πρώτου γένους τῶν 

πόπων, ἐφ᾽ ὧν» ̓γυγματώδης ἐστὶ κατὰ πάντα τοῦ ζώου αἴ- 
σϑησις, ὅσαι τ ἄλλαι μοχθηρῶν χυμῶν ἐν τῷ σώματι γέ: 
γνοννᾶν πλεονεξίαι, καθ ξαυτάς τε καὶ σὺν κόποις, σχεδὸν 
ἤδη λέλεκται πάντα " περὸὶ δὲ τοῦ τονώδους ὑφ᾽ ἡμῶν κλη- 

ἀρηΐθ ἀοϊπάς Ἰοροτα, γῆι5 4] Δοα] απ πὲμ685. ρ]τι8 δάδοη- 
ἀδηῖ; δὰ δχιγομιιπι ὑ 670: οἴϊατι ΓΟ]ππι ΟΧΒρΡορίξασ. ΔΑ 
δαηάθτα τηοάτιπι οἱ τ τοϊϊηια ομιηΐ νἱοίι5 ταϊϊοπθ, απὸ- 
(168 Ῥάγ65 αἰδοίιιβ. {πηξ, “χα οοπᾶδδ δοχάτη πιθάθ μα] ταίϊο- 
1165 [ὯπῈ,. Γοὰ 114. ἕαχηθηι, πὸ ἴον 1η α Ῥοδονϑβ πιϑάοιάὶ 
Ῥάρεεβ 115 ρχαθῆθηίας, ἀπὰς 2π ῬΥΪπιῖβ ὁομ θη ΐαν Ὑ 6118, 
ἴπ Πὴδ ψαῦὸ 115, ἀτ|ὰ8 ἴς ὉΔΥΠΘ; χηθαϊο ἐπίοῦ. παρὸ ἔθπι- 
Ῥόγε Δῃ15846 χαίϊομ 8, ἀθα δ Ὀ 6: χηἱ!οοαμπίατ, Ηδδο ἰρί- 

ἴων ἀἰοία ἃ πὴ9 ἴαχιξ, δὲ ραίδθγβ αι αὐδισον, {πῶ γαίϊϊοπο 

ὉΟΧΙΙΒΕΣΘ ορουῖθαῖ, αὐἴοὰ ρϑοοαίαμ. ἴῃ [ποοῖβ 6 ρτῖυ5, 
ααδτη ἩΘΣΏΙΠΘηι την θα8 Οσοπρεί. Εκ 115. δμΐπι, απαο πὶ 
Ὁ]οθιοΙο. αἰξδοξιι σθια] ητιβ., - φασι ααἀ)αποία5 ν]οο ἴχοοο 
εἰἱ, χαϑδοοίμδυι Πἰσθὲ δὲ ἃς ΠΟ ααονίβ,- εἰδῆτε [15 οοτ:-- 
Πηιοσῖς, : 

Οδρ. Χ. Αο ἄξ ῥχίπιο αυϊάθῃ ἰδ α οδτς 56 μ6 6; 
ἤν ἀπὸ ρΡυποιίοιθ αὐϊάθην [εμα5. Ομηη68. δ ΠΪΠ18}15 Ῥά} [65 
τηιΐοαί,, ἂο σαθίθυ δ νο ἢ [μοοὶ γοάμῃ ἀαη!π8, 4ὰαθ σοῦς 
ῬΟΥ͂Σ νῈὶ 0189 νοὶ ἴσα 1ΑΠΠταάῖπϑ ἀοοθάϊππε, ἔσνπιθ ἀϊχι- 
Ὑηδὰ5 μέν οεία,, 46 θὰ ψότο Ἰαίπιπάϊπθ, ααάθ ἃ ποῦ15 ἴοπ- 



ΜΟΙΌΣ 4. "Ἔ δ΄ 

πὰ. Ὅματε. ΨΙ. [184. 155,}. :: ἘΔ. ΒΑΓ. ΤΥ. ϑϑῖ) 

θέντος κόπου λέγω ἐφεξῆς. ὅτε μὲν οὖν ὃ τοιοῦτος κόπος». 

ὕταν ἄνευ γυμνασίων συγίστηται, τλη9 08 ἐνδείκνυταν διέζ- 

τεῖνον τὰ στερεὰ μόριο; τοῦ ζώου, καὶ ἄλλοις μέν τισι τῶν ᾿ 
εὐδοχόίμων ἰατρῶν ἔδοξεν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τοῖς περὶ τὸν 
"Ερασίστρατον. ὅτυ δ᾽, ὅταν αἵματος " πλῆϑος, ἄριστον 
ἤτον φλέβα τέμνειν, ἢ ἀποσχάξειν τὰ σφυρὰ, λέλεκταν μέν 
ποὺ “αὐ πρύσϑεν, ἀναληπτέον δ᾽ ἔτι καὶ νῦν τὸν λόγον 
"Βρασιστράτου χάριν, ὃς οὔτ᾽ ἐπ᾿ ἄλλης ὅλως οὐδεμιᾶς, δὐδὲ 
ἐπὶ τῆσδε τῆς διαθέσεως ἐχρήσατο ᾿φλεβοτομίᾳ. ὅτι μὲν οὖν 
ἐπὶ τῆς ὑγιευνοτάτῆς φύσεως, ὑπὲρ. ἧς ὃ λόγος: ἐνέστηκεν, 
ἐγχωρεῖ καὺ πατ' ἄλλον τρόπον ἘΡΣΕΣΘΥν τὸ τοιοῦτον πλῆϑοξ, 

ἔμπροσϑεν εἴρηται. κατὰ μὲν γὰρ τὰς μοχϑηρὸς, ἐφ᾽ ὧν 

τὸ περιττὸν χατὰ. τὸν ἐγκόφαλον" ἤ. τὰ τῆς ἀναπνοῆς. ὄρ" 

γανα φέρεταν, πηλίκον ἐστὶ κακὸν ἑτέρῳ τρύπῳ κενώσεώς 
χρῆσϑαν, παραλείποντας φλεβοτομίαν : εἰρήσεταν μέν που ποὺ 
διὰ τῶν ἑξῆς ὑπομνημάτων, ὅταν ὑπὲρ τῶν μοχϑηρῶν κα- 
τασχευῶν ὃ [1558] λόγος περαίνητία, λέλεκταν δ΄. ἤδὴ πἀγ 

ἢνα εἢ ἀρρο]]αΐῖα, δοίθιοορβ ἄραπια8: Αἴατπθ ματο αυΐδθπι, 
φαίη οἴτα ὀχ δ οπογα οοπΠ δυῖΡ, αραπάδυδμι 1π- 

οα΄ δπαπατα;, «αἄαθ. [011885 δαΐη:8118.. Ῥατίοβ ἀἰπομπασξ, 

τοῖα .411185 ἀαΙραβαατα ρῥτοραῖῖ5 νέγαια. δὲ χαθαϊοῖβ, ἴπτν πο 

ἴῃ, ροβχομιῖς Ἐταπῆχαῖο. ὍΣ γεγο ἐβηρυΐηϊ5 τϑδα ἀδμά 

διαγαῖ, ἀϊοίυτη (ρπίο) {ἴρτα ο, ὀρῆππμαι 6Π6; Ὑ6] νδὲ 
πάτα ἱποίδεγθ, Ὑ61. τ] θοϊαγη [οαυιβῆοαστα. ΒΒ εμιπεμαπβ 

ψοτο 1Δθπὶ ἐὲ πᾶπο [δυιῖο οἷ γ61 Ἐγαβῆγαϊα ρϑαία, ἠυῖ 
πδο 1ὰ 4110 ᾳφυονίβ;,; πεαὰθ ψϑῖο ἐπ μος δῇδρία Ταμραϊτίδ 

ἀεϊσαοοπς εἶ πἴτθϑ. Αα αὐοα ὅπ [αἸαΡουυῖπια ἀπϊᾶθηῃ 

πδίαγα, ἄθ απ [δυο Βαρείαν, 11οθαΐ 4118. ἀὔοαας ταΐοθ 

δ]αθγποῦ! το οη δηι. Θπηοτθ, ἀζοξαμα ἴαρτα οἤν. 1α 
νἱ ποῖ. παπιᾶπθ, 1 φαϊρπβ νἱἀο!ίοοξῖ, 681 πὰ Θογθρυτηὶ 

ν6] ἴπ Γρηταϑ ταΠυππηθπΐα δκογθιιθμίατη, ἀοίθυίασ, ᾳάδι- 

ἴπτὰ ἀϊζουΐναθα δαϊταν, ἢ, [ἀπσαϊτῖ5. ἀείπδρίλοχιβ, ὁγη1 {ἢ 
ἜΠ1ὰ νδοπαηᾶϊ γταϊϊομθ αἴδτο; ἀϊοοίθτ. δ] τοαρι. τὰ [βαπομί5 

Ῥὰβ Τιρυῖθ, ὉὉὲ ἄθ τἱίοββ σογροσῦα ἢἤδερα8 ἀρθπιίβ 

ϑοᾶ᾽ εξ’ ἀϊείπμι 748: πε πὰ ρτο, απθπὶ 6. [ἀπιραΐηλ8 τῆς 



᾿ Ἵ τ 898 τς ΖΑ ἸΉΝΟΥ ὙΓΙΒΙΝΩΝ 

Ἐὲᾶὰ. ΟἼνατε, ΤΊ. [555.} ἘΠ: Βαῖ, ΤΡ. (δά) 

τῷ περὶ φλεβοτομίως πρὸς Ἔ φασίστρατον. ὅϑεν οὐδὲ ἔστι 

μηζύνειν. ἐν τῷδε περὶ αὐτῶν, ἀλλ ἐπὶ. τὸν λοιπὸν καὶ 

τρίτον τῶν κόπων, ὅταν αὐτομάτως συνίστηταν, τὸν λόγον. 

προς ὃν ἐν τῷ. πρόσϑεν ἐγαλέσαμεν φλεγμονώδη. διά τὲ 

τὸ τη ὀδύγης μιεγεθοθρι χαϊ ὃτὺ μετὰ ϑερβμύτητος ἐπιφομοῦε. 

συνίσταται, σγτεξ ξαίρων «εἷς “ὄγκον τοὺς μὖς. οὗτος ὁ κόπος 

οὐδ᾽. ὡρῶν ὀλίγων, μῆ, τοί 7: δυοῖν ἢ τρυῶν; ὄχεταν ἡμεῤῶν 

ἴσον ὄγκον τῆς ἢ φασυστράτου ᾿βραδύτητυς, ἄλλ αὐτίχα ᾿ 

σἱυρετὸν ἐπιφέρει σφοδρότατον, ἢ ἢν μή, τις, φϑάσας ἀποχέῃ τοῦ 

αὕματος. , καὶ γὰρ, οὖν. καὶ ϑερμότατόν ἐστὺ. τὸ τῶν τριούξων 

κόπων αἷμα, ταὶ «πλείστης. αὐτοῦ. δέονταί. τῆς χενώσεωδ 

ἅπαντβο σχεδὸν -οὗ. πἀταλῃφϑέντες τῷ αόπῳ., καὶ οἵ πολλοὶ 

- δ᾽, αὐτῶν πυρέττουσί,. ἀν. ἀποχέης τοῦ. αἵματος. ᾿ὅϑεν οὔες 
βλαλεύεο, οὔτε ὀλίγον. ἀἀρελα προσήπεέ, ἀλλὰ. διὰ ταχέων 

ἐκγενοῦν, καὶ μέχρυ λευποθυμίας ἄγειν. εἶ, μῆδὲν ἕτερον ζω- 
λύρις,- κάλλιον δὲ, εἰ ἐγχωρεῖ, δὶς ἀφελεῖν ὃν ἡμέρῳ μυζ,᾿ τὰ 

ΠῚ οὗν, πρότερον ᾿οὕτω͵ κεγοῦντας, ὧθ Υ λευποθυμῆσαν τὸν 
7 

ἄοπαδ [οτὶ ρἤπιτ5. οολ 8; ΤἈραββτδίπ 5 (πο. ταῖπτιϑ. μ60. ἸορΌ 

᾿ Ἰρῃρίον ἃς }ιῖς. μαδοη ᾷμβηζενπιο, οἵδ, 164, 44 τοϊΐαμηχα- ο΄ 

τοείζσσαι 16 {Πι|π 2118: σθηνιθ., αὐππι ἔροπίθ οὐϊοτν, τραπίοῦπ- 

ἄθρι,. αποᾶ ἴπ. ΓαΡ ΡΟΣ Βτῖς. ΡΒ] συηοιιθ5 βηἨ πἀππγθηι, τότ᾽ 

φυβοβοφμιατο ἀκ Ίλητιδς 6Ε. Ῥτόρίοσ ἀΟ]ΟΓΊ5 προ πα ἴπι6Π), οὲ Ὶ 

ἘΜΈ ΡΣ νι άθηίξ οοουθ δείδηι ΤΆΡΓοτι1098.. 1ῃ μιϑἸου θα. 

ἬΡΙΘμα. δειοι αι... δθο “Ἰα(Ππεπᾷο, πο, ρϑιιοῖθ. φαϊᾷομι, ΠΡ 15. 

δλανε ἄἀπορυβ ἐεῖσηδνο, ἄϊορηβ. οοάοιῃ, ἴθδποτθ σοηθ τ, 

Φτους Τραμθναίο ρίαδοσε, [δα Ποιίηι, ἤορτουι δοσοι τε σ8μ6- 

ΑΘ ΠῚ Πλη 81). ἩΪ( βυπρτιΐη 15 ἀειρδοῖοηρ Ὠλαῖο Ῥ Ἶτ5: ΠῚ οστ 

σΒσ τι. Οὐτ. οίχαηι, σα 1{Πγπ|5: ἢ 11 Ἰμι]πδπιοῦ! 1 Ἰαῇιτ- 

ἐπάϊης [απρτιῖϑ, Θ᾽ δα μρ Ῥ] αν πηι ἀρίχδῃϊ φοίτα αι, 481 68 

Ῥεθημαμίον,, ἴφεθ οὐπη65:.. ΝΟΗ ῬΦΠΟΣ τψοΥῸ ΘΟΣΙΠμ {ερυίοῖ- 

δαί... οἰξα γῇ [8 πβ πίη θη). ἀθέρα ου18.. Τίααμθ "160 οὨΠΟἰΔΤΙ; 

ἩΘῸ ΡΆΛΏμ. ἀείγαθευθ, οονθηϊε, [οᾷ. 6 τηδέογα δάπορτο, 

ΔΘ 5. 18 πυϊᾷ, 6], νοίφε,, δᾶ δὐϊμ ἀοίοοίμν πδάτο: 

Θρέξαιτε ψοΣο ἐΠΟΣΊΕ, 15. οοἄομι 416,. ἢ ἢοεῚ ρΡοίοξ, ἄο- 

ἔγϑῆοεθ,,, Α΄ ῥυϊηχαιη, ατιϊ ἄδισε ἐξα' αλλ ίέετθ ὀχρδαϊέ, αιξ ἴπ 



᾿ ΟΧΌΣ 4. 67 

ἘΠ. ΟΒατε. ΥΊ. [155] ΕΣ ἘΠ ας ἙἘὰ. Βαϊ Σγ. (964.) 

ἄνθρωπον, τὸ δὲ δεύτερον οὐδὲ τὴν λευτοψυχίαν φοβεῖσθαι 
προσήκει. τῇ μὲν γὰρ προτέρῳ πενώσεν καταλυϑεὶς, οὔκ ἂν 
ὑπομείγαν, τὴν. δευτέραν. ἐν ταύτη δ΄. εἴτε πάϑον τοιοῦτον, 

3 γ ΄ « ΄ δ ε . - 

«εὐανακόμιστος. γίγνεται... μὴ φλεβοτοκηϑέντες δὲ οὗὨἨ οὕτως 
ἘΣ ἜΣ ΤΣ ΠΣ ΣΣ Σ οἿϑὲ 
«εσκξίμεγον τυχῆς ἀγαθὴ εἰς τὸ σῶϑῆναι. θξΌνγταν, Ἐσὺ οὐδὲ 

“ς: ρές σὰ 3.“ ᾿ 7, 3. τὲ Ε- “ 
»σωξονγται, ξὺ μῇ χαϑ' ΦΥΘΟΟΥ τύϑῶ ΣΟΟΊΤΟΥ 2. ἢ σαὐμορθαγησαν- 

ΕΗ: « πῶ, 2. 7, « 7 2 » ΒῚ Μ. 4 3 

τὲς ἔξ ῥιφψῶν, ἢ λάβοων ἱδρώτων. αὐτοῖς ἐκχυϑέντων. ἐπιδκο-. 
Ε" Ἂ: 

πεῖσθαν δὲ χρὴ μάλιστα μέϊλονταξ τέμνειν φλέβα; ; πότερον 
“Χατὰ ϑώρακα, καὶ νῶτα, καὶ ὀσφῦν ἐρείδουσιν αἱ τάσεις τὸ 
ιχαὶ αὖ γυγματώδεις. ὀδύναν,. ἢ κατὰ κεφαλὴν "αὶ τραγῆλον. 
μᾶλλον. οὕτως μὲν: γὰρ τὴν. ὠμεαίαν διαϊβήσοις, χαὶ μαλλογ 
ἘἾ. πλήφ ρους αἰσϑάνοιντο: καὺ- "ϑερμῆς πῆς ἀεφαλῆς, - ἐκείνοις 

δὲ τὴν ἔνδον" εἰ δ᾽ ὁλῴς ὁμαλῶς ὑπὸ τοῦ κόπου͵ τὸ σῶμα 
“2ατέχουτο, τὴν μέσην μερὶ εἰ, μὲν οὖν ἐπὶ τῆ, φλεβοτο- 

μέᾳ πυρέσσειν ἄρξαιγτο, τῆς 8 ϑεραπευτικῆς ἔργον ἤδη. μεϑό- 
'δου. προνοήσασθιαν τούτων. εἶ δ΄ ἀπύρετου “διαμένοιεν,, ξὲ 

“μὲν. τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν. ἐπὲ τῇ, φλεβοτομίᾳ, πειράνης 
χυλὸν ἢ ἔξ χόνδρου ῥοφήματα ̓  διδόναν. μόνον, ἐν δὲ 

ηΐταῖ ἀοξδοίαση ἜοΙΒΟ. ποπ, ἱποίδαϊ: πρό ας ΨΘΥΟ, 216. δηΐ- 

πὶ ἀοίδοίτιδ, ἐρίδ ᾿αμξάθπι 6 ζουτοϊδοιάυο; αρθθ. 61 Ῥνῖ- 

«ΟΥΘ, ἀοἰχαοίομθ, γε οιπέμβ. ον, ἐδουμάασμα:. [ππίπουτθ δαπά 

φοϊονξ, ἴα μΔ6 γοτο, Β 414 [616. Βομηΐηΐ “ποίας. [56116 
“ΧΘΥΟΟΔθΙ:,.. ΟΥ “σατο 0 δῇἴροια εἱλλρΒΐπιοτα ΠΟπ: ΘΙ1[6-- 

αὐπε, ἢ δ’ ὑνβίσείας, ἀπ απΠ6 ξογξαπτιαβ δοποβοῖο 14. ἀφο 

«ῬΈατη; Το θαΐ, [δᾷ προ. δναάρῃξ; ὨἷΠ 4114 φαδρίαπι Τδΐξοιθ 

εἰ δυοπέαν., ᾿ϑμῦ, (ηρνθηῖ5 6 πάγιθιιϑ5. Ῥχοΐνίο, δαξ Ἰᾶτσο 

εἰπάογθ, Θβα[ο, ο Ῥοσο δοῆίπανα ἀπ σοηξορ. ορονίθε, απ 

- Δ στ θα ᾿ππξ χα Γαγὶ,, ἴῃ Ἰποσθοθπθ, ἀρυίο οἕ Ἰπτη 15 

τἔθῃῆο Ῥυμπσξονίμβατθ, ἀοϊον βισαΐατ', δὰ ὅτι σαρὶΐθ. ῬοΙΠ5. ρὲ 

0110.“ Ηἰ5. διμέπ). 4 ο ἴ5, Ἡπυηϑταΐθια σϑηδπι [Θοα185, τπι8-- 

πῖπιθ αὶ τορ]θίτη. οἄραξ οἱ οαἸ ἄντην (ϑεατε; 1{|85. σοῦ 

:πίου ἤδ γι: π᾿ χοτο οἰπμΐτπο. ΘΘα πα ΒΗ] ον, Ἰαίπεπᾶο. ΟρΥρτιβ 

Ὁοστιραξ, ἀγα τη παδάϊδην. Ας ἢ αὉ ἀπιοὶίᾳ αυΐάθῃ. σοηδ 

εἰξονῖτο, σορροχῖμε Ξ ΘΌΓΑ ΠΣ δια πιϑίποαξ ΘΡτιβ 6} Βΐ8. γχος 

ἔρίσορο; τ Ππ απΐθηϊ. ἕπτ πο, ἔθ υ οϊξομπξ, - Ῥυίπισ ἅϊθ νοί. 

ἀποίατα σϑηδη δοξ ρεϊαπαθ σσϑιωούθια, 80} ἐοΥ ομθσα 



.98 ΤΑΔΗΝΟΥ ὙΣΤΙΒΙΝΩΝ : 

Ἐα. Οἷιατε. ΟΊ, [155.] ́  ἜἝΔ, Βα Τν. (αθ4.) 

ἢ. δευτέρᾳ καὶ λούειν ἂν. ἤδη δύναιο σὺν ἐλαίῳ δοιμιλεῖ, 

αἰυᾶν δὲ, κἄν λούσης, μετριώτατα ϑριδακίνης;: εἶ βοίλοιτο, 

διδῶ τι, εἴτε κρλοχύνθης, εἶ παρείη, "καὶ πτισάνης. ἀγα- 

"ϑὸς δὲ καὶ ὃ χόνδρος, εἴϑ' ὡς πτισάγην τις αὐτὸν ἡδύνας 

ὄξει σκευάζοι, εἴτε χωρὶς ὄξους. εἶ δὲ μὴ παρείη πολοκύνϑη, 
“μαλάχη παὶ τούτλῳ καὶ λαπάϑῳ ποὶ ἀνδραφάξυν χρῆσθαι. 
-εἶ δὲ σαρκὸς βούλουτο γεύσασθαι, τὴν τῶν πετραίων ἰχϑύων 
 ὀνίσχων ἐν λευκῷ ζωμῷ καλῶς. ἔψφψήσαντα διδόναι. προσα-- 

ιγορεύω δὲ λευκὸν ζωμὸν, ὅταν ἄνευ γάῤου τὲ καὶ πολὺ δὴ 
τ λον τῆς ἄλλης καρυκείας σχκευασϑὴ; 3 ἄνήθου τὸ καὶ ἁλῶν 
μβληθέντων εἷς ὕδωρ σὺν ἐλαίῳ καὶ πράσῳ βοαχεῖ. Δάλ- 
ΠΝ δὲ; εἰ καὶ τῇ. δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν οἴνου φείσίιτο, : τῇ 
τρίτη δὲ, εἰ μὲν εὐπέπεωξς φέροι τὴν ὑδροποσίαν, εἴργευν οὔ- 
γου κοὶ τότε" μὴ φέφοντος δὲ, μάλιστα μὲν. ἀπόβελι. διδό- 
γᾶν, παὺ γὰρ ἐμψύχει γέ πως ἠρέμα τοῦτο τὸ ποτὸν, οὗ χα 
αὐτοῦ χρήζουσιν οἵ φλεγμονώδεις πόποι" μὴ παρόντος “δὲ 
ἐδόθη λεπτὸν σαὶ λευκὸν οἶγον λεδόνεη χοὶ τἄλλα κατὰ 

) 

"ἐκ αἴϊοα [Γοἱστ ἅ4} 15: Τξοστιάο γαῖο δἰίδαι Ἰανατα 1ἰσοξ 

τοἴκαι ἐορίοίο οἰθο, ἡπεῖτα σατο, ἰαηι ῃ Ἰάνοιβ, ΡΙα88᾽ 

ἡλοδονα αΠῆπιδ ἀερορῖβ, Ἰαδοίποαθ, Πἰ ρΙδοοι δα οὔο- 

τ6π5, 61 (ἢ δάϊι) ὀποανοτδςο οἱ ρΡθάμπάσ. ἘΠ. δὲ δἱοα 

"“ποὴ 1015, ἔνε μαῆο δοθίο,, τῇ ραϊαπαμι, οὐπαϊαβ, “ἢνΘ 

τϑέατα ἤπθ δθείο. 851. αΘΕυΒίταα οορία πὸὰ ἤξ, πιαῖνα Ρ6- 
ἴδαπο οἵ Ἰαραΐπο δὲ αἴὐτέριθς δ πίοι, Ὁπόᾶ ἢ δάτ- 

τπδὴῦ ἀαοαὰς σατο γε, [παι 165 Ῥἱ[ο65. ν61 οποοβ 1α 

100 7τ8 Ῥθπθ δἸχοβ 4015, ψορο 7115. ΔΙΡτιῖ, “αιηι ἤπα 
ΒαΧΌ; τηδρ]βαϊιο᾽ οἴἑα τα ἢΠΠΠδ᾽ οΘοπάτιτινα' ΟΣ σδΥ115. ὁρίσπἸογαπι 
86 παρ 5 Ῥταθραυ δία, -᾿ ἀμ Θἴηο᾽ [ΑἸ Θατιθ᾽ οὐιπὰ ο160 δὲ ῬΟΥΤῚ 

τὀχίραιο 1 δηπατῃ ΘΟ] ΘΟ 5. ψιῆο διΐδηι ἘΝΠΙΟΥ “δε απι 

Ἰρίο [ϑόμηᾶο ἄϊ6. ραγοδὺ: τογιῖο νϑσο, ἢ φαΐ οι δηδθ 
᾿Ροϊίομθηι ἔλο]6 ἔο]οῦοθί; ἕσπο αποαθ νιλο ἀρ πο Ρ1; 
ἢ ποὸπ ἔδραῦ,, ῬΟΕΠΙ πλάνη φαϊἄειῃ ἀρΟΥΆΘΙ: ἀα] 15, 4α006 
Ἰδνῖτεν γϑεριροναξ δὰ ἀποωὰς ροό, ἄπο πῆφαδ ἱπᾶϊοαῖ, 
486 ῬΒ]Θριποη 65. ΓΘ τὰ μαθδης Ἰαηιημάϊηεθ, Ηος ἢ ποῖ 
Βὲ, αἰθαμι “δ. ἔθος νἱ πὴ ΟἸΘΥΘΕ: ἀἰϊαφαθ, ὑγο σαίίοια 



Ο ΧΟΙΌΣ 4." 099 

ἘΔ. Οματε, Ι. [155, ΣῈ ΡΙΤΕ ΟΣ ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (564. 
“2όγον ἀνακομίξειν, εὐχύμῳ τὸ καὶ μηδαμῶς, ϑερμαιτούσν 

διαίτῃ χρώμενον, εὐλαβεῖσθαι. δὲ μάλιστα πάντων ἀϑρύως 

ἀνατρέφειν. ὅσοι. γὰρ ἐπὶ τοιαύταις "ενώσεσιν εἷς τὴν ἐξ 
ἀρχῆς [258] δίαιταν εὐθέως ἐπανήλχϑον, ἐμπίπλοαταν τούτοις 

"ἢ: ἕξις ἀπέπτων 10 ΜῸ7) οὗς ἀναρπάζεν, “πρὶν. πεφθῆγαι "αλῶς 

ἐγ: τε γαστρὺ χαὶ χατὰ τὰς φλέβας, ὃ τοῦ σώματος Ογκπος. 
αὕτη μὲν ἡ ἀρίστη πρόνοιο; τοῦ φλεγμονώδους κόπου. διὸ 
τί δὲ ἐπαφαιρεῖν τε κελεύομεν αἵματος ἐπὶ αὐτῶν παὶ μὴ 
πληροῦν ἀϑρόως, ἄρκεῖ μὲν δήπου χαὶ τὴν ἐμπειρυκὴν αἷ- 
τίαν εἰπεῖν, ὅτι καὶ μᾶλλον ὀγίνανται χεύωϑθέντες οὕτω; καὶ 
ὑγιαίνουσιν εἷς μακρὸν, ὥς εἴρητόι; διαγόμενοι" “προσϑεῦναι 
δ᾽ οὐκ ἂν χεῖρον εἴη καὶ τὴν" ἀπὸ τῆς φύσεως τῶν πραγμά- 
τῶν ἔγδειξυν, ἐπεὶ τοίνυν ἐν τῷ φλεγμονώδει πόπῳ πλῆϑος 
αἵματος ἡϑοοισμένον θερμοῦ κατὰ τὸν ὄγκον ἐστὶν, ἢ φλε- 
βυτομία δὲ τοῦς ἂν τοῖς ἀγγείοις ἐκπενόϊ χυμοὺς, ἀκ: 
ἐπὶ τῇ προτέρῳ πεγάσει τοσοῦτον χρόνον διάλιπεῖν, ὧς με- 

ἜΣΠΡ ΟΡ 15, απ αὖ Ῥομλ ἢπξ [ἀοοὶ, 1ϊα πιϊτῖτηθ σα] οἱ ατιξ 

Οανεπάσπι νοχὸ Ῥυδθίον σαθίθια ΕΠ Ἐ, πιὸ σοηζου χα δὲ τπὰ]- 

ὕσχα γυϑῃτα5.. Οπίρρδ αὐ ῬΟΠ Πυ]ιβηιοαι δαί πδηΐ το: 

ἀίοῖα αἃ ρΥϊπίηοτα ἀϊάθίειπι ῥγοϊίημβ γοαδαμξ, 115 ΠΟ ροσῖς 

“ΒΑΡ ἐτι5. ον τ ἀ18. Γαφοἱβ᾽ Σα ]ο άν : ἀτπ|ο5 πἰγηῖνασι ἀπίθ, “δι 

"ΘΒ ΘΟΟΙΖ δοπιπιοάθ 1. ψΨοπίυ:οῦ]ο. νεδίδηπμς ἤπε, σοΣροτῖ: 

ἕποῖεβ. δ, [6 ταρὶΐ. Ἐ8πῸ μαθὲ «αΐάδη Ἰα πα ἄο φοταπιοα 1: 

γῆ δᾶ ὕπηπ0 χποάτιπι οπγδίτσ. Οπᾶπι απΐθπι Ὁ Τῆι ἢ 

δ, αυὰ πες Ῥγοιηιμαίαν, Ἰέθνανὶ ἑαγιρυῖηῖ5. ἀ δι ο Του 710 

Ὅθατη., “πθο Βο5 τητϊέαγα ἀο βιη1Π τοβόοῦθ, [815 ργόίδοξ 

Ἔασεῖυ το]. Ἐπαριτϊοουαἷν Ὀαπίατα τοάδοιο: ποῖρα αποᾷ 6 

τηδρὶθ Ἰαναηΐθν, ἀαΐθτιβ ο δῇ δια αδ, ἐξ Ῥόπα να] θετα εν 

ἀππίατῖδ᾽ Τὐτιαχιίπι;, αὐτῇ, Ποξ ΘοΥαρ μ θη άχα οἢ, [πῆὶ ἐὐδοιαί 

-Οαϑίοϑυτιτα. οἵ 'ᾳμδθ. ος. πδξηγα τοὶ ἀποϊέαν, ταβοηομα ΔΡΡΟ 

{μι πο ἢξ' αἰΐεπαα. Οποπίαιη- ἰρίματ᾽ τὰ μ8ο., 48: 

ΨΟΙΩΗ Ῥ]Πδσηιοιο βαϊίρα!, 1αΠιμιάίηθ γ18. οαϊ Γαπραΐ μη 
ΟΗσοΙα. 11 ΘΟΥ̓ΡΟΥῚΒ᾽ 1π016 οἷ, νϑπδα δαΐοθπι [οοἰΐο ἵποοο 

6. νδιϊβ δμπῖθς, ὍΠ]6 εἢ ΡῬοΙΣ ρυϊογθίη ἀο ἡδοοη θι (8 

αὔρεν. ἀπ ουπητίενδ, ἄππι ΔΙ αμα ΘΟ αΠἼ1 1 ΘΟΙΡΌΣ 



Ζ0 ο. 4 ἜἜἼΒΝΌ ΤΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ : 

ἘΔ. Ὅματι. ὙΊ. [5562 ἢ ἐς 58: 1αΓ, ΤΥ. (664. 565.) 

ταληφϑῆναί τε καὶ εἶς “τὰς ̓ φλέβας ἔρ τῶν κατὰ τὸ σῶμα. 

τοῦτα δ᾽. οὐ" ἐπιτρεπτέον ἂν αὐτοῖς ἀπομένενν; ἠμιμόχϑηρον 

ὑπάρχον". «ἀλλ᾽ ξἠκενωτέον αὐτοῦ τὸ πλεῖστον. ταῦτά τοῦ πο 

“κατὰ τῆν δευτέραν. ἠπέραν, ἔπε ἡφαιροῦμεν αὕμαξος:, ἐνίοτε δὲ 

“αὶ πατὰ τὴν: ΚΟ ΝΣ ἐπειδὰν (265) ἀντισσπᾷν τϑ8. καὶ «μδτά- 

Ζειν; ἐξ. ἑτέρων εἶς ἕτερα συμφέρειν δοξ᾽ η: λέγεταν δὲ, καὶ 

σεερὺ τῶν τοιούτων ἁπάντων, διορισμῶν ἀκρυβέστερον ἐν τόϊἢ 

σεξροὺ φλεβοτομίας, ὧν οὐκ ἐγχωρεῖ μεμνῆσθαι τανῦν' διὰ, 

τὸ, τῆς ϑεροπευξαοῆς πραγματείας ἐδιωξέρους ὑπάρχειν αὖ- 
τούς, καὶ μέλλειν: που. καὶ, αὖϑις ἴσως. ἡμᾶς ἐν τῆδε. τῇ 

πραγματείᾳ περὶ φλεβοτομίου ἐντελέστερον διόρχξοθαι. : 
Κεφ. ια΄. ““ρυπὸν οὖν, ὅτι. ταχέως, οὗ φῆ. πληροῦν 

πὺ φλέβοτομίαις, εἰπόντες ἐνταῦϑα κἀταπαύδομεν τὸν λόγον. 

ἕξεν δὲ χαὶ οὗτος. εἷς σπτέστυν ὑπόθεσίν τινὰ τῶν ἤδη προσπῖος- 
ῥεδειγμένων ἐν τῇ περὶ, τῶν φυσικῶν δυνάμεων πραγματείᾳ. 

“δέδερίταυ γὰρ. ἐν ἐχείγῳ τῷ λόγῳ πᾶσ. τοῖς. ὑπὸ φύσεως. δίοι- 

᾿ πουμένονο ὑπάργουσα δύναμις ἐ ἔμφυτος ἤ. ἑλχτισὴ τῶν ὁμοίων 

ἔμαμε Βατηδγο5. τοηλσυθῦ δ σοη88. Ομοᾶ ἔδηγθ. αποτθτη 

φομμαϊξξοπάστα πο). ΕΠ Ἠξ ἦι Η15. χηδτθαῖ, ἀΐροῖθ ἐς. ἀ1- 

“Χηϊάϊο, σουγαρέηπι, ἐρᾷ ΟΣ α5 ῬΙανίπατπι, ο᾽α5. ΟΧρΘΙΙαἴπιν, 

ἀΔοΐτοο. ἀοιγαοιομθ τυ. [απ συ η15. οἴΐαπλ δοπηάο ἀϊ8. 16γδ:- 

Δ118.; Δ] πη ὅο, ψτῸ δὲ, πὶ τορεϊο., τι. νἹἀοῖτοος δὲ τονθὶ:- 

ἸΟΥΘ, οἱ εχ δ11|5. 1π 4118. γδηβίθυν στ 6 σομπάμποογρ. 

θιρξαγα, σοῦο 46. οσυπῖδτι ΘΠ ΒΗ ΙΟΩ͂Σ ΦἸΠΙποιἐομἶθ5 Θκαοίϊαβ 

οἵ 1. 15, 4069 ἄἀδ [αῃουΐηῖ5 ἀοί δοίίουθ Γοτιρῆχητιβ, 4μᾶ8 

'᾿ἥσῆς 1ᾶ6ο ΚϑΟΘΙ ΘΗ Ἱ ἸοΌτι5 ποῖ οἷ, «ὑυοὰ δἕ δα τηϑῆθμαϊ 

“Θτέθυ χπαρὶβ Ρουθ, οἕ 1 πος 1ρ[ο Το για [5 οροχο' Ρ[6- 

μῖπ5, ὅθ. [ἈΠ ρτ 7115. τα ΠΠο6. [Ὠγητ5. φοῦαν. 

ΟΡ. ΧΙ, Βοπαασππι οὐρο οἷδ 5 ἘΒῚ ἀοοτουϊηηηδ, πότι 
-οἴἵο α, [δηρτιτῖ8 τολΠῆοπθ Το ΠΙ πδτιΐον τϑϊοϊθμάμμα,, πἴο. 11- 

Ῥγαπη Βαπο ἐιμάθπιμϑ. Θιρροποῖμν. φαΐδηι 'ρὲ δα 1π|]π5. 

ξουπλοσῖβ βάθη σὐπἀάαπι, απο ἀπ ρθὲβ ὅθ παίησα ρει 
Το ΓΔ ΠΡ. 5. ο(Ὁ, ἀθπιοηνδιαχα, ἸΌΣ οηΐαν οἴοπαϊτητιβ, οπα- 
-ῖθτιβ 118, ἀπ8ο Ῥγορνῖὰ ποία γοσαμίαν, νίπι αὐσπάατῃ 
Εἴ τη Πίθη!, αὐ8. βγ)1168, ατιέθιιδ δαηξαν, ἔμοοοβ ροῆμις 



ΑΟΙΌΣ 4. : ΠΣ 

ἘΔ. Οἰιᾶτε. Ὑ1: [336.] ε τῆι ἘΠ. Βαῦ, ΤΥ. (568,) 

: χυμῶν, ὑφ᾽ ὧν τρέφεσϑαϊ μέλλεις δέδευντοαν δὲ καὶ ὥς, ἐπει- 
δὰν ἀπορῇ μὲν οἰκείας τε ἅμα "αἱ χρηστῆς τροφῆς, ἐπείγες 

φαν καὶ τῶν οὔ χρηστῶν᾽ τὸ συναρπάσοαν. τοιοῦτον. δ᾽ ἐστέ: 

που τὸ μήπω πεφϑὲν ἂν. οι ελίᾷ τὸ χαὶ φλεψίν. ἀναγκάῖϊον 

οὖν, ἐπειδὰν πλείω λαμβάνῃ τὰ οἰτίά κατὰ τὸν “αἰρὸν τοῦτον, 

ὁ ἄνϑρωπος, ἀναρηίάζεσθοϊ πλεῖστον ὠμὸν. ζυμὸν. εἰς τὸν 

ὄγκον τοῦ ζώδυ διὰ πολλὰς αἰτίαο᾽ ὕτυ τε, φαυλότερον᾽ ἕν 

τῇ γαστρὶ χαὶ ταῖς φλεψὶ πέττετᾶι; τὸ πλέον, ὅτι" τὸ πλέον 

εἰς τὸν ὄγκον ἀνέρχετόν διὰ τὸ πλέον ὑπάρχειν; δὲν δ, 
πρωϊαίτερον, ἢ. χοῆ,. διὰ τὸ συγχωρεῖν μὲν τὴν γαστέρα, ταῦὸ 
φλεψὶ, τὰς φλέβας δὲ ὅπασι τοῖς ἄλλοις τοῦ ζώου μορίοις 

ἐπισπᾶσθϑαν͵ τὸ μήπω "ἀτειργασμένον; ὅπερ οὐκ ἂν συγέι 
χώρησαν ὁμοίως, εἴπερ λίγον ἦν. ἐπιδέδεικται γὰρ; ὧς 
αὐτὰ πρότερον ἀπολαύεν τὰ μόρᾳ, τῆς οἰχείας τροφῆς; εἶθ᾽ 
οὕτως ἑτέροις ἐπεσίέμτεει. ὦ τὸ. δὲ δὴ τελευξαῖον καὶ μέγιστον 

αἴτιον. τῆς βλάβης «τοῖς οὕτῷ: διωχειμέγοιξ ἐστὲ τὸ πολλὴν 

φ 

πὴν ἡμίπεπτον. ἐπισπασάμενα τροφὴν τὸ χαϑ' ὅλον τὸν 

᾿ΔτΙτα πο: Ῥοπιοπἤταϊυτὴ Ῥταδίελθα 6ῃ, δὶ ΤΑ] αΥΣ οξ 

ἘΠῚ πα] πηθηΐο ἀοΠἰξατιμ αν, ὈΥ̓ΡΟΥῚ τ 61 67π6, φιοᾶ 1πμΉ16 

«οἴ, «πα χάρου: [416 Ῥόντο, οἷν, ασποᾶ ποπάπτῃ ἴπ θη: 
ἐγίοι!ο γόηϊβατίθ ὁοποσοῖαμη οἰ. Ευρο ποοδίϊαπι οἵδ, ᾳπαπῖ 
ΒΟΠΟ. Ἰατρίμβ. [6 οἱδ15. ῬοῚ ποο ἴδιηιριιθ ἱπιρΙονοσίε, 60 δαί 
ΟΥ̓ΠΩΣ [ποοὶ Ῥ]υνιπιατα, πὶ ΘΟΥρΙΒ᾽ ΔΗ Τὴ81185. ὑαρὶ; 1ᾷαπθ 
Π]1}18. ἄθ. σαιῆδ: εἰ ααδᾶ ἀδίοθιϊτι πὶ γοπσδ νοπίδαμθ 
φοποοιτιπ»,. αἰιο σορίοπαβ οἢ; δὲ «ποά τημπίασι ἀπ Θου- 
ῬΌΣΙΒ. πιο θη 1ᾶθο ἴρ1ξ,. ααΐα πημ]έπην Γαροτοβ; εἴ αποά 
οἰδάτιβ οάατα, ἀπαπι Ρδν οἵδ, Ῥεορΐἕογτθα φποά. δηΐου σθ}15, 
ΨΈΠΔΘ. ΤΟΙΣ 5. ΟὨΤΩΤΡΙ5 ἜΞΩ Ν ῬΑΥΙΣΡῺΒ. τὰρὶ, ἀποᾶ 
πομάσηι οομζθοίμτι 6(δ, Ῥοχιιτέαξ: ααοᾶ δῇἦθο πόμ᾿ ἴ4- 
φενοπξ, ἢ 14 οχίσπαμ, οἰδέ, απμοῦ ἱρίαθ μπαρογοπε: ἀθμηιοη-- 
Πγαΐαμα. οἷν δπΐμ,.  Ρανοβ ἐρίαβ ἐκ αἰϊηγθηΐο. ρεπηπηι [πᾶ 
᾿Ῥοχάομϑ. ἔνπμὰ, ὅποκ ὁαοίεν!8 ἐγδηβηλξίονο, Ἑαρο εἰ μια 
Ῥταφοίραδαπο, ποκας, οδαία, ον 115, «αἱ πο [ππὲ αἰϊεοεξ, 
«πο, «ἴδς, 10 φουρόγδα : 8121 π16}185. χηοΐθ Παρ ΠΈΣ ῬδΥέθβ, 
ὩΣ. τοίη - εχαϊοορι 6, αἰζΓαχογιιπε αὐ χη πηθμΐμι, 



20. πλατέος ἀο μον τεσ ρ τα, τῆ δ σάνος Σ ΤΑ ΣΎ ἦΣ Ὁ 

ἘΠΛ. Ομιατε, ΥἹ. [εὸν 167.} ἘΔ. Βαῖ. ἽΝ. (65.) 

ὄγκον τοῦ ζώου μόρια πληϑοξ οὔκ ὀλίγον ἐξ αὐτῆς ὅπογεν- 

ψῷν περιττωμάτων. οὐδὲ γὰρ πέττειν αὐτὴν ἅπασαν. ὁμοίως 

τῇ χρηστῇ δυνατὸν αὐτοῖς, οὔτε προσφύευν, οὔϑ'᾽ ὁμοιοῦν, 

ἄλ᾽ ὀευχεῖν ἐν ἑχάστῳ τῶν οἰπείων ἔργων ἐπὶ τῇ μοχϑηρᾷ. 

τ ἅμα παὺ πολλῇ τροφῇ. ὅμοιον γάρ τὸ συμβαίνειν αὐτοῖς" 

ἀναγκαῖον, οἷόν τι καὶ αὐτῇ τῇ γαστρὶ [167] προσενεγκα- 

μένη σιτία πολλὰ πακῶρ παρεσκευασμένω. λέγω δὲ παρε- 

σκευάσϑαν κακῶς, ὅσα δεόμενά τινος ἑψήσεως ἢ ὀπτήσεως. 

οὐκ ἀπέλαυσε τελέως αὐτῆς. ἄρτον οὖν ἐλλιπῶς. ὠπτημέγον 

ἢ πρέας ἢ ὄσπριον ἀτελῶς ἐψημένον ἀδύνατόν ἔστι πεφϑῆ-.: 

γαν χθηστῶς ἐν γαστρί, τὸν αὐτὸν δὲ λόχον ἔχει τὰ χατὰ 

τὴν γαστέρα μοχθηρῶς, πατεργασϑέντα πρὸς τὴν δευτέραν, 

“τὴν ἐν φλεψὶ πέψιν, ὃν τὰ φαῦλα παρασηευασϑέντα συτίω- 

πρὸς τὴν ἔν τῇ γαστρί. καὺ μέγτοῦ τὰ κατὰ. τὰς φλέβας 

οὔκ ὀρθῶς πεφϑέντα τὸν αὐτὸν ἔχεν "λόγον ὡς πρὸς τὴν 
ἂν σαρκὶ πέψιν, ὃν εἶχεν τὰ μὲν συτία πρὸς τήκ ἐν τῇ γα- 
στρὶ;, τὰ δ᾽ ἐκ ταύτης ἀνάδιδόμενα πρὸς τὴν ἐν ταῖς φλεψίν. 

τοπ ρᾶγνδιη Θχογοηηθ οτι σἱπὶ ΚΣ 88. ἴδ. ΘοΠρογ μη, 

αἰπᾶγα Ὡθάτιθ ρουϊπᾶθ, δὸ ἢ βοπια οἴει, σοποδατογα 14 

᾿ὅταπα γαϊθαηξ, πράπθ οἰΐδπι, τὲ ΘΟΓΡΟΣΊ δαπαοχεαΐ οἱ αἤϊ- 

ταϊ!θίαγ, οεἴοεγο: τὴο ράᾶτντι Ὀγοΐίροσθ Πηρα]αβ. ξατ 0168. 

οδίγαε ροῖξ νἱδοίππη ταυϊασπατιθ. ππξρϊ ππθηΐαμν, ῬΑ εἴ. 

ΘΙΜΠἴου Θημΐην Ηῖ5. θυθπῖτε πϑορῆ οἴ... τὸ σϑπ,. “απχα; 

Δραη ἀλη γη816 Ῥυδθραναῖ οἷδὶ οἱ Ὑϑίοσπι5.. αἴθ ργδο- 

Ῥαγαΐα νοοο, απᾶθ εἰ: αν} ἐουγοτῖν ἀπ ἀερθαπὶ, μίξιπι 

ἴῃ ιῖ8. Βπθ}} ποῖ ἔπτξ δοπίδαμαία. Ετρο ἔνθ ραμΐβ ποπ. 

[αἰῖ8. οἱ οοοίαθ, ἤνθ ΔΥῸ ἰθδυχηθηνθ ᾿χΐτα πηοάϊμη 611-- 

χαπι, ΠΘΕῚ πϑοιϊῇ, αὐ Παθ6 ψεπΐοσ ρυορα οοποοάιαί. Ἐμα- 

ἄοπι ναγὸ γαίϊϊοπθ [6 μαρθπέ δὲ πᾶ 1π σεμῖτα πιὰῖ]6 ἐπηξ 

οομΐςοϊα δα [ϑοηᾶατι οοπσοοοπθιη, απίὰρ ρίξε π, ν 6128, 

αὰὰ ταϑῖβ Ῥσδθραναί οἱδὲ δά οοποοοίϊοποιη, ἀδ6 δ ἴα 

νόπέρο. Οὐΐῃ οἴϊαπι, απᾶθ 1π 618 πιαΐθ [δ οοποοοίδ, 

Ποὺ [6 Βαβομπὲ δὰ οοποοοίϊογιθιυ, αὐδθ ἀρίτη Ὧλ ΟΔΡΊΘ, 

ἀαθιδαπηοάιιη ἴα μα ροραμΐ οἷδὶ δα δαχῃ, ατιαθ [8 ἀπι. νϑη- 

Ὧ6;) οἴ «χὰ εκ Βοο {πρϑυπῆα δὰ θαι, φιαθ οἱδ 11 νϑηΐϑ. 



ΦΟΙΟΣ 4: ἐρῶρε τ 

Τα, Οἴιάτε. 7. [157.}} Ἐπ. ΒΑΓ, ταν. δ5.) 

οὔ οὖν ἢ γαστὴρ ἀκριβῶς πέττεν τὰ ἔξωθεν, οὔϑ᾽ αἱ φλέ. 
βες τὰ ἐκ τῆς γαστρὸς, οὔὐϑ᾽. αἱ σάρκες τὰ ἐκ τῶν φλεβῶν, 

ὅταν μὴ; παλῶς ἢ προχοτειργασμένα  χᾷν τούτῳ πλῆϑος. 
ἀναγκαῖόν ἐστιν ἔν σώματι γεννᾶσθαι περιττωμότων. ἐμοῖ 

μὲν. οὖν εἴρηται τὸ σύμπαν, ὥς -ἔν ̓ βθαχυτότῳ διε θεῖν" εἶ" 

"δέ τις ἕχάστου τῶν. εἰρημένων εἷς τὴν ἀπόδειξιν ἐπιστήμην: 

ἀκριβῆ λαβεῦν βούλεται, τούτῳ. τὰ περὶ τῶν φυσιιὼν δυνά: 
μεων. ἀναγγωστέον ἐστὲν, ἐν οἷς ἀποδέδεισταν; πρῶτον. μὲν» 

ὡς ἡ γαστῆρ ἕξαυτῆς ἕνεκα. λαμβάνει τὴν τροφὴν, ἵνα ἀπο- 
λαύσῃ τὲ καὶ ἀναπληρώσῃ τὸ ἐλλεῖπον ξαυτῇ, χαὶ διὰ τοῦτο 
περιπτύσσεται πάνταχόϑεν αὐτῇ, καὶ κατέχδι σύμπασαν, ἄχρε 
περ ἂν ἱκανῶς κορεσθὴ" δεύτερον καὶ ὡς, ἐπειδὰν μηκέεν 
δέηταν τοῦ τρέφεσθαι, τότ᾽ ἀνοίγγυσν μὲν τὸν πυλωρὸν, ἔκχ- 

ϑλίβευ δὲ καὶ ὠϑεῖ κάτω τὰ περιττὰ τῶν συτίων, οἷον ἄχθος 
ἀλλότριον" εἶθ᾽ ὡς ἐν τῇ διὰ τῶν ἐντέρων ὑδῷ, , καὶ μά- 

λιστα νῶν λεπτῶν, ἀναρπάζουσιν αἵ κωθήκουσαν φλέβες τὴν 
τροφὴν, ἔπ. τῆς πρὸς τὴν κοιλίον ὁμιλίας: ἡλλοιωμένην τε 
χαὶ ξἐπιτηδειοτέραν τῷ. ζώῳ γεγενημένην" εἶτα καὶ κατὰ τὰς 

Ἑτρο τιϑὸ νϑηΐθι οχίθυμα, ατι86. ππηρῆξ, ϑχαοίβ οοποοααϊξ, 

Ὧ6Ὸ νψϑπᾶθ Ππᾶθο,. 4τιὰ6 ἃ νϑμίνα ϑχοίρίπηξ, [δ το ΘΔΡΠ68, 

ἅπερ 6Σ νϑπΐβ, ὩΔΊ ρυόθα διΐθ ποὴ ἔππξ οομΐδοία. Αἴατιθ 

ἀπ ον ΠΊ ΘΧΟΓΘΠΊΘΗΪ οορίδπι 1 ΟΟΥ̓ΡΟΤΘ ργονθμῖγα οἱ πδ- 

ὁο16. ΑΘ τοπὶ αυΐάθηι οὔππθηι, πὶ Ῥγθυ ΠΠπι6 Ἰϊομῖι, 78 πὶ 

ἀἰχπηπβ. Οποά ἢ αυἷ5. ἀϊοξοτασι ομ͵αβατιθ οογίαμη οκ ἀ6- 

χιοπΠ ραίζουιθ [οἰθηΐατι οΘΡ1Π6 τοῖς, 185. Πρυπα θ6 πϑία- 

γΑΊρ8. Του] ρθηβ ἰοραῖ, ΐἵπ ἀπὸ ῥυΐγηατα 1Ππ4 Ππαθπᾶο 

ἀοπιοπῆγδίμση οἵδ, σεμπίγοια πα ἱρῆπθ οαπία παρ παθηξαμα 

[Ὀἰοῖρουθ, πιὸ 6ὸ ἔππι δτιδίτα', ἑαπὶ φποᾶ ΠΡ ἀφοίξ Γαρρἷθ- 

αἵ, ξδοατιθ διηρίθοι 1ὰ ὑπαΐαιθ, 80 τϑέϊποσο ἑοΐππι, ἀπο-- 

δ [ς (λεαψευίε; [βουχιᾶο 111πᾷ, δαπᾶσπι, τὶ 411 ργαθίονθα 

λον ἀεπᾶςγας, Ῥυίοσατα τϑοϊπιᾶθσσθ, δὸ απο. οἵδουυσπῃ [α-- 

ῬΘΣβαΕ οχρυΐμλοσθ, ροαπάιθ σοὶ Δ Ἔτι ΟΠ Ὴ5. ἐσμάογο; 

ἀεῖπάςθ, «πιο 1π 1ρίο ἐναππέα. ρὲν ἐπέθῆϊπα δὸ ρΡο ἢ μλαγη 

ἑθαυία νθμαθ, απ Βπὸ ρογῃποπέ, ἀππιοπύστα κα [6 γὰρῖ-- 

ἴπ|ξ, ἀπο οχΣ πονῶ, 4πδηὶ 1ὰ σοηΐγα Βαρῃϊΐ, δὲ αἰ τθραΐιι πη, 

“Ὁ ἀμΐπια}} γηαρὶβ Ἰάομςπα οἵ οἰθοξαμι,, πιὸκ τὲ 1ρῇ5 



2οά, ς᾽ ΤΑΔΉΝΟΤ ὙΓΊΞΙΝΩΝ ΟΖῸΣ 4. 

ἘΔ: Ομᾶτε. ὙἹ. [157.} ϊ ΙΣ ΑΓ ΤΥ. 665. 

φλέβας ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην διαδίδοταν τὸν ὅμοιον τρύπον, 

ὃν ἐκ τῆς γαστρὸς εἰς τὰς φλέβας" ᾿ἐγτεῦϑεν δ᾽ ἤδη κατειρ- 

γασμέ! Ἴ τέλεον εἰς ἕκαστον ἕλπεταν τῶν τοῦ ζώου μορίων» 

ὕνα πέττεται τὴν τρίτην πόψιν ὁμοιοῦταί τε τῷ τρεφομένῃ ῳ: 

ἑξαῦτ' οὖν ὅστις ἐξ ὀχείνων. ἀναλέξεται τῶν γοαμμάτων, οὐχέδι 

ἀπορήσει. τὴν αἰτίαν, δὲ ἣν πολλοὺ κξνωϑέντες. τὴν ἕξιν, εὖ 

μὴ᾽ μετρίως ἀνατρέφοιντο αὖ, πολλὰ περιττώματα, χαϑ' ὅλην 

αὐτὴν ἀϑροίζουσι, καὶ νοσοῦσὺν ἔξ αὐτῶν οὖκ εἰς μαπρόν: 

νϑηΐ8 αἀποαᾶθ ἃΡ οἰϊὰ 1πι πξωι τραάϊταν δᾷ ἘΠῚ ἭΕ τηοᾶπηι; 

αο. δα. σψεμίσθ 1π. ψ6188.) μΐπὸ σατο 78πι Ρ]ατ 8 οοπξθοίατα 

ἀπ ἤπρῃ]85. Ῥο ΓΔΕ» ΔηΐτμΆ 118 Ῥδσξθβ, ὉΡῚ ἐουπ απ Θ0η 

οοοίΐοπομι πδοίαπι, ἅΙοᾶο, οοτροτΐ. αἰΠνη]αΐατ. Ἐδος ἢ 

48 ος 1110. ρτο: οο11σαΐ, πΐ 811 οἵδ᾽ ἀποά απ [ἀτῦ ἀτα 18 

τοαυίραϊ, Θὰ παρ], ΒαΡιΐζα ΘΌΡΡΟΥΊΒ δαϊηάπῖίο., ᾿ τὰἢ [6π-- 

ΠῚ ὙΘΙΜ 611 711) Ῥ᾽ανίσναπι ΘΚ ΟΣ πα οσπιτα ἄπ ἴοΐθ. 60. 

οοπσογαῦ, αίαιθ. ες 18 ποῖ 1ϑυίου ἘΒΡΕΟΌΙΙ; 



ΓΑΛΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ ΛΟΓῸΣ Κ᾿ 

ἘΔ; Ομάτε. ΨΙ. [158.] τ ἘΔ. ΒΑΓ τὺ, (οὔϑι) 
Κεφ. α΄. Τέμπτον ἐνιστάμενος λόγον ὑπὲρ τῆς ὕγιειϑ. 

γῆς πραγματείας, παραμυϑήσασθαι βούλομαι πρότερον, εἴ 
τινες ἄρα δυσχεραίνουσιν. τῷ μήπεν τῆς διδασκαλίας. δῦ γὰρ 
ἡμέτερον ἔγκλήμα τοῦτό ἔστιν; ἀλλὰ τῆς φύσεως αὐτοῦ Σοῦ 

πρόκοι μένου πράγματος ἴδιον.. εἶ μὲν γὰρ οἷόν Ἐ ἐστὶν, μαᾶξ 
πρὰν ϑεωρίαν: ἐν βραχέσι 'διεγϑόγτα. μηδὲν τῶν γρησίμων 
παραλιπεῖν, ἡμεῖς" ἁμαρτάνομεν, σὺκ ἀνάγεῃ μηκύνοντεξ' εἶ 

΄ δ᾽ οὐκ ἐγχωϑθεῖ σαφέστερόν τε ὅμα καὶ ϑἄττον. ὑπὲρ τῶν 

αὐτῶν εἰπεῖν; οὔχ ἡμῖν μέμφεσθαν προσῆκεν, ἀλλὰ τοῖς 

ΘΑΙΕΝΙ ΡῈ ΒΑΝΊΙΤΑΤΕ ΤΥΕΝΡΑ 
ἘΤΒΕΗΝ ΟΥ̓ΙΝΤΤ 8. 

ἀρ. 1. Ουἱηξάηι ἀε ἴατϊϊατε ταξιδᾶ πρτναπὶ. 1π- 

δτδαιθηβ, ἢ ἀπὶι ἴογίθ οσππξ, ἅπὶ ρξο!χίξαξα ὀρθυῖβ ΠΟΙΙ 

διαναρυμίαγ, Ποδ ὈΥΙπητση [ο]αγ! σοῖο. Νοη οπλῆν ποίϊτα 
1ὰ οὐἦρα εὐθαϊε, [εἃ ρέοροπίας γαῖ παξαχα. 81 οπΐτ ΠΟΙῚ 
Ῥοξείξ, Ἅξ, τὶ Βέδνῖρτιβ Ἰοπράπι δομξθια ΙΔ ἤσθθμι, [ον τέ, 

ΥΠ1}8}} Υοο ΠΑΡ απ οτϊεξαι, ἕαίδου ΘΥΤΟΥ ΠῚ Πλθυίτη.,. ᾿οοα ἢ 

ΜᾺ]}14 πέρα τα τα ̓ ἀπίδασδβ [δα παξτ8. ἔμ. 8511 ὁ] αΥῖι8 (.- 

τὰ] Ὀγονταβήαθ ἄϊπδσι ἀ6 1ἰδά θη ποή Ῥοίείξ, πθιπὸ Μ08 
ἡΠΟ Στὸ ἀδε[οῖ, [δα 1ρ[ο5. ροίτἰις, «αἹ θοταπι, αα8 ἐπδοοῆα- 

ΑΙ ΣΝ 5. ΤΟλτ, ΨΙ. ΜΠ: 



086 ΤΩΜΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ,. 

ἘΔ. Ομματε, ΤΊ, [15810ῦΟῦ0 0. Ἐᾶ. Βα, ΤΥ. (α65.) 
παραλυποῦσιν οὐκ ὀλίγα τῶν ἀπο ὦ ἔστε δ᾽ ἐν τοῖς 

ἀναγκαιοτάτοις τε ἅμα καὶ οἷον στοιχεῖον ἁπόσης τῆς 

ὑγιευνῆς πραγματείας, ὡς πάμπολλαι φύσεις τῶν ἀνθρώ- 

“ων εἰσὶν, ὥσπερ ὧμολόγηταν μὲν ἅπασιν ἰατροῖς τε καὶ 

γυμνασταῖς. οὕτω δὲ γράφουσιν οἵ πλείους αὐτῶν ὑπὲρ τῆς 

ὑγιευνῆς ἀγωγῆς, ὡς ὑπὲρ ἑνὸς ἀνθρώπου διἀλεγόμενοι, καὶ 

ταῦτα μηδὲν ἐπιδειξάμενοι πἂν ἕγα τιγὰ πρὸς αὐτῶν ὠφε- 

ληϑέντά, καίτον γ᾽ οὐδ΄ ἕνα δίκαιον ἦν, ἀλλὰ παμπόλ-, 
λους ἐπιδείξαντας, ἐὐσέθοσθεν μὲν φοδοῦντας συγεχῶς, 

ὑστέρον δ᾽ ἀνόσους ἔτεσι παμπόλλοις ὑφ᾽ ἑαυτῶν διαφυλος- 

χϑέντας, οὕτως ἐπιχειρεῖν γρἄφειν. ἄλλ᾽ ἡμεῖς γ8 τοῖς ἔργοις 
αὐτοῖς ἐπεδείξαμεν τοῦτο, καὶ τοὺς ἔμπροσθεν: συνεχῶς. γὸ-- 

σοῦντας ἀνόσους φυλάξαντες ἐκ τοῦ πεισϑῆναν τοῖς ὕχγίει- 
ψοῖς παραγγέψμασιν, οὕτως ἐπεχειθήσαμεν ὑπὲῤ αὐτῶν γρά-, 

“φειν. ἐνίους μὲν γάρ ὅλως ἐκωλύσαμεν γυμνάζεσθαι, ταῦτα 

δὴ τὰκ τῶν ἐπιτηδευμάτων γυμήαάσια, μόναις ταῖρ κατὰ τὸν 
βίον ἐνεργείαις ἀρλεῖσθάι βουλεύσαντες᾽. ἐνίους δὲ τοῦ 
πλήϑους ἀφελεῖν τῶν. γυμνασίων ἐκελεύσαμεν, ὡς εἰς ἐλάχυ-; 

γα Γαηΐξ, πο Ῥαῦοα Ῥχάδίεγοαπέ, ἙΠ᾿ νογὸ 1π4 πηναϊ εκ 
τλαχῖτηθ ΠΘΟΘΙΑΧ115, χη] ψοῖα! 6] δ δ ἐμ τι. ἐοίἽτι5. ἀν 8, 

ᾳυδ6 νδ]είμα! 1 6Π0 ἐπεΐατ» ααοᾷ παππεγοίδθ. ποπηπαμι [πηΐ 

τπιδΐαγαθ ὶ ῬΙοτΣ 11 σΟΙ 6 ΠῸ 6 ρυημῖρτιβ ἕπτ πο τοῖ5, ἔππε 

δγιαπα 56. Ὀποτίχι ἕδηηοιι ῬΙατῖτ 1ϊα ἄ6 γαϊοξα πα ἔμ- 
ὁπᾶα [ογραμπξ, «παῆ ἄθ ππὸ ποπιῖπθ ἀραπν, 1ἄαπ6 π6 πῖιο 

αὐΐάοθηι οἴξοηο, «θη. ὈΤΙαΒ ἡανουϊηῦ; αἀπδυηααπν ΠΟ 

τη) [6 πη]108, αἸ108 ἹΠΟΥΡῚ5 ῬΥπ5 δἰπα 18, 1πρ]1οαἴο5 

ἱρῇ ροίϊβα σημ]18 δηγιῖβ ἦι [ἀτϊξαΐα πα ορϑῦα [ευναίθηΐ, 

Ἱπάτϊοαῖβ, ὧδο δὸ δὰ [ουϊθοπάππι δοοοίπςε ρὰτ εγαί. Αἕ 
το5 1ρῆβ χϑσα οϑθοίβ 14 οἴου άϊγοτιθ, δὲ 115, «αὶ ρυῖτι8 
ΦΠΠΔπ|8 ῬχεαθΡδηΐον ππουρῖβ, ἱπᾶθ δἄθο χυοᾶ [ἀπϊίαί!5 

ῬΥΔΘΟΘΡ 5. Ῥατυιειξ, ἴπι οἸηπὶ Ἰπΐερστϊίαϊς [Γογνϑβθ, ἢσ 

ἀδιπαση ἀὰ 1ρῇ8 [Ουῖροσα [αχητβ ἀρρυϑῖῇ. Οπίρρθ 81108 
ἘΧΕΓΟΙΑΙΣ ἵπ ἰοξυ σαέμπίπημβ, 1818 νἱάοοαεῖ Ἄσουοοπαΐ 
ΘΟΧΡΟΙῚΒ οαυία Γαίοορεϊβ, δὸ [0118 σἱέδα δοϊομιρυβ δοπ- 

ἰεπέοβ εὔς [πηβῆηηπ5: 41115 ἀ6 πηα] δεπᾶϊηθ ᾿Θχθτοιξαίομτιπε, 

ἀοηπεῦο ὉΠ ἃ 7 Πίπιβ, πὲ ἰοΐπηι δᾶ ΤΥ ΠΧ οομίχαμοτ 
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ἘΔ. Οδιαετε, ΥΊ. [168. 159. Ἐά. Βα ΣΝ. (265. 266.) 

στον συστεῖλαι τὸ πᾶν ἐνίους δὲ τὰς ποιότητας ὑπαλλάξαι 
μόνας, ἢ [159]. τὴν τάξιν, ἢ τὸν καιρέν" ἐνίους. δὲ τὴν 

σύμπασαν αὐτῶν ἰδέαν μεταβαλεῖν. ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ 

λουτρῶν ὑποϑύκας δόντες, ὡς ἤτον μὴ λούεσθαν παντάπα- 
σιν, ἢ πλείω τῶν ἔμπροσθεν, ἢ ἐλάττω, καὶ πρὸ τροφῆς 
μόνον, ἢ καὶ μετὰ τροφὴν, ἢ ϑερμοτέροις τῶν πρόσϑεν, 
ἢ χμαρωτόροις. ὕδασιν, ἢ ψυχροτέροις, παντάπασιν ἀνό- 
σους ἐφυλάξαμεν ἔτεσι. παμπόλλοις. ἀλλ' οὐκ ἄν τούτων 
οὐδὲν ἐποιήσαμεν, εἶ μή(26θ)τε δὴ τὰς φυσιρὰς τῶν. σω- 
μότων διαφορὰς ἠἡπιστάμεϑα, μήτε τὴν ἑκάστῳ “προσήκουσαν 

ὑγιεινὴν δίαιταν. ἔνιοι δὲ τῶν ὑγιεινὰ συγγράμματα γρα- 
φόντων ἢ παἱ χωρὶς γραμμάτων ὑποθήκας διδόντων οὐδὲ 
σφᾶς αὐτοὺς ἀνόσους ἠδυνήϑησαν φυλάξαι, κᾷῴπενϑ᾽, ὅταν 

“ἐπισκώπτωνταν πρός τινων, ἄλλα τέ τινα λεγόντων πρὸς 
αὐτοὺς, καὶ προσφερομένων ἐκεῖνο τὸ ἔπος, 

"άλλων ἰατρὸς. αὐτὸς ἕλκεσι βρύων, : 

οἵ μὲν εἶς. ἀσχολίας δή τυνας, ἀναφέρουσι τὴν αἴτίαν, οἵ" δὲ 
καὺ δὶ ἀκολασίαν ὁμολογοῦσε νοσεῖν. ἀλλὰ τούτοις μὲν ἢ 

᾿χοΐαγ; 411185 σα] τ αἴθ ἰατιΐατα,, δυιῖ οΥἀϊπθη, δαῖ ἐοκιρῖιδ, 

8118. Ὁπϊν οΥἴαπι δαγτιπὶ πηπίατα [ρεοίθπι. Σπ] γι 1 Π1Π5,.  Α6-' 

48 νετο. ἀθ Ῥαϊτιοῖβ ρυδβοῖρίθιξοβ, πίΐαπ αποί. δπξ οπ- 

πΐηο Ηἷἰ5 [προγίοἀοπάππι οἴδε, απἱ' [δορίπβ απᾶτν δηΐθ 

πἰοπάμμι, αὐΐ σαυΐαβ, ἀπί διΐβ οἰραπι ἑαπιΐαγα, δαὲ οἰΐδπν 

Ῥοί οἴραπι, δυΐ ΤΑΙ ἀιουῖραθ. ἡπδτα δηΐθ, δπὲ σπϑσίβ ἰθρί- 

15, απξ ΤρισΙ ἀἸοΥθαβ, ΤΟΥ 5. ὁ Π1}115 ἸΠΟΥΡῚ ΟΣ ρουέθβ πηπ- 

[15 δητῖ8 τοθαϊἀϊπιη5. ΑἹ 1811 Πογύπη ἔδοοσα Πσαμοε,. ἢ 

ἩΘαὰΘ πιαΐθιγα 168 σουροσατῃ ἀἰ δυθηα5 οομιρανίαβ μαρτηῖ- 

ἴριη, ποαὰθ ἄεθιίαπη σπίαπα [ΔἸπΡσαπι σἱοΐα5 γαξ μοι, 

ΝΟΠΗΆΠΙ νθγὸ Χχ 115, (ὩΣ ἀθ [απϊξαΐθ ἐποπᾶα ΠΠἴοτὶ5 ῥτος 

ἄππε, δαΐ δία ππὸ Γουῖρβ ἄθ δα Ῥσυδεοῖρίππε, πὸ [8 

ἥρίοβ. απἰάοη ἀδξεπᾶεσθ ἃ χη υρὶβ Ῥουρϑίμο ροΐποσγαπί 

Παησὰθ ααππι ἃ ον] δι ρη8 ἔπ 4114 αἀπαράδιη, ἔμππὶ 

ὙΕΤΟ ΨΘΥΓᾺ5 1116 ολ]ϊολξατ, 

«Αἰζὲδ πιρίθηιδ, αὐ ἐρίϑ εὐ]σογεδτι5 {ραξδγις, 

1 τὰ ποροί 5. ̓πηρπΐαπε, 811 ὁΡ ἐπέεπιρουδυΐταπι [86 ἀ6- 

διοξοτο ξαΐθηξιχ. ϑεᾶ ΒΟΥΤΗΣ πιδοΐδ πηῦχορα,, ἵπῷ μεδίςα 

Ὗ 4 



ὅ98 ΤΑΛΧΗΝΌΥ ὙΥΓΊΕΒΙΝΩΝ 

ἘΔ. Οματτ. ΨΥ. [υ5.] “ Βά. Βαϊ, [ΓΚ (60.) 

ἀπολογία πολὺ χδίρων. ἐσὶὺ τῆς κατηγορίο, ἐμοὶ γοῦν κου- 

τῆ. τοῖς δ᾽ εἰς τὰ κατὰ τὸν βίον αὐτοῖς συμπίπτοντα τὴν 

αἰτίαν ἀναφέρουσιν, εἶ μὲν ἐφήμερόν τιγώ πυρετὸν πυρέ- 

ξειαν ἐπὶ ἐγκαύσει, καὶ ψύξει, καὶ κόπῳ, “66 τισὺν ἑτέροις 

τοιούτους αἰτίοις, ̓ ἀφέστάσθϑαι χρὴ τῶν ἐγκλημάτων, εἶ δέ τινὰ 

τῶν ἄλλων, οὔκ ἀφίστασθαι. οὐδὲ γὰρ ἡμεῖξ τὸ πάμπαν ἀπύ- 

θετου διεμείναμεν, ἀλλὰ διὰ πόπους δή τινας ἐπυῤέξαμεν, 

ἁπάντων ἐῶν ὄλλων “Φοσημάτων ἀπαϑεῖς διατελοῦντες ἐτῶν 

ἤδη παμπόλλων, καὶ μέντον παὶ πληγέντες τινὰ μέρη τοῦ 

σώματος, ἐφ᾽ οἷς ἕτερον φλεγμοναῖς τὲ ἅμα καὶ βουβῶσιν 

ἁλόντες ἐπύρεξων, οὔτε βουβῶνα ἔσχομεν; οὔτε ἐπὺυρέξαμδν, 

οὐκ ἄλλοθέν ποϑεν, ἢ ἔκ τῆς ὑγιείνῆς Θεωρίας,. τῶν Ἐηλυ- 

κούτων ἐπιτυχόντεδ, καὶ ταῦτα μήτε κατασκευῆς σώματος 

ὑγιευνῆς εὐτυχήσαντες ἐξ ἀρχῆς, μήτε βίόν ἀκριβῶς ἐλεύϑε- 
ρον ἔχοντες, ἀλλὰ καὶ ταῖς τὴς τέχνης ὑπηρεσίαις δουλεύον- 
τες, καὶ φίλοις, καὶ συγγενέσι, καὶ πολίταις ὑπουργοῦντες 

εἴς πολλὰ, καὶ τῶν νυκτῶν τὸ πλεῖστον ἀγρυπγοῦντες; 

ἐνίοτε μὲν ἀῤῥώστων ἕνεκά, διαπαντὸς δὲ τῶν. ἐν παιδείᾳ" 

ἄείουπο εἴ, απᾶπὶ ἱρίππι αἀποᾶ ἘΡ] τ αὶ ὀεῖπιοη. Οαΐ 

γε το 115; 4απ86 11 νἱΐα ᾿πιοϊαπιινΐ, οατατν ἐὐἸρααπέ, ΠααΣ ὁ} 

ἀϊατία ΤερυῚ Ἰαβρογαπέ ὃχ δεῆπ, {γιρουῖριβ, 1αἰπτπαϊπδ, 

αἸϊδαῦθ 1ὰ βϑπὰβ οοσαποπίραβ, πὸ5 νἱπαϊθαγο ἃ οπῖρα ἄ6- 

οεξ, ἔμ 4118 φα] θεῖ, τοϊηΐταθ, Οτὴρρθ πρὸ ἱρῇ ὀτπηῖηο 

Πμδ ΤΈΡΥΙ δχϑρίηιτιθ, ἱπ|9 εχ [αἴ σάτθ ποηπτιασάγη ἴ6-- 

Ῥειοϊξανίματβ, Ὑπι τι 411645 τπουθατη ΤΠ Π]115 1ᾶτ Δ1118. 

εχρεσῖ. θαϊῃ ἴδηι ρῬϑγοι 8 σΟΓΕ8 ὀογρουῖβ ρανερτιδ, 

πἀπᾶθ 81} ῬΒΠ 5 πίονα ῬαΡΟμρπβατθ σοπίταθε8 Γο Υιοῖζα- 

ταπέ, ρίθ παπαπαηι ῬΗ]Θσιποόπεη ΒΏΡοποιανα [λῆ, πρὸ 

Ζορτὶ Ἰαροντανὶ, πὸπ δἰϊππᾶθ δου 4παηὶ 6Χ [οὐναπᾶδα [α- 

χιλΐα 18. ἀτὲρ ἰαπΐὰ σοπιπιοᾶδ οοπίϑαπαΐαδ, φιάπι δ]]οαπὶ 
τιθὸ [ἈἸΆΡχθτη οΟτρογῖὶβ ἤΠαίτη ἃ οτίπα ἱρίὸ πὶ ποῖῃβ, 

τιθὸ ψιΐαπι Ῥ]6τ6 ἸΡότατπι (οτεϊξα5, [64 ἴπ πὰ ἑάτη Γίϊ5 
ΟἾΙοΙ15 ΓΟ ν σι, ἕατα ἈΤΆ1Ο15, ορυατ5. εἴ οἰγῖθειβ 1: 
ῬΙΌΣΙΡτΙ5. ἱπίεσνιθεῖπι, ἔπη ρ]ηνίηίαπὶ ποουϊαπὶ Ῥαγίοῃ;, 
ΟΜ ΠΤ (18. ἀΘΤΟὐδη λτγ ΤρΙΟυτίηι οατιία, [ΘηρΡῸ. δαΐοπι 



ΟἸΟΤΌΣ Ε. : ὅο9 

Ῥᾶ. Ομιατε, ΥΊ. [189.] Ἐᾶ. ΒΑΓ. ΤΥ͂, (466) 
χαλῶν- ἀλλ ὅμῶς οὖ“ ἐνοσήσαμεν οὔδὲν »όσημοα τῶν: ἐξ τοῦ 

σώματος ὁρμωμένων ἐτῶν ἤδη παμπόλλων, στι- μὴ, καϑά- 

πϑὸ ἔφην, ἐφήμερόν ποτε πυρετὸν ἐν τῷ. σπατιωτότῳ διὰ 

χύπον, γελόμενον. χαΐτου κατά γε τὴν τῶν παίδων. ἡλικίαν 

καὶ προσέτν τῶν ἐφήβων τε καὶ μειρακίων οὐ». ὀλίγαις οὐδὲ 

μικροῖς ἑάλωμεν γόσοις. ἀλλὰ μετό γε τὸ εἰκοστὸν ὄγδοον 

ἔτος ἀπὸ γενετῆς, ἐμαυτὸν πείσας, ὡς ἔστι τις͵ ὑγιευνὴ 

τέχνη; τοῖς προστάγμασιν αὐτῆς ἠκολούϑησα πὰρ' ὅλον τὸν' 

ἑξῆς βίον, ὡς μηκέτι οσῆσαν »όσημα μηδὲν, ὅτι μὴ. σπά- 

γιόν που πυρετὸν ξφήμερον. ἔστι δὲ δήπου καὶ τοῦτον 

αὐτὸν φυλάξασθαν τελέως, ἐλεύϑερον βίον ἑλόμεγον, ὡς ἔν 
τὲ τοῖς ἔμπροσθεν. ἤδη γέγονε δῆλον, «ἔξν τὲ μᾶλλον. ἔσται 
σαφὲς ἂν τοῖς ἐφεξῆς εἰρησομένοις, εὖ Θέλει τις προσέχειν 

τὸν νοῦν. ἐγὼ γάρ φημι, μηδὲ βουβῶνα δύνασθας γενέσϑαν 
τοῖς ἀκριβῶς παρεσκευασμένοις εἰς. ὑχίεξιον, εἴγ᾽ ὄπέρνετον 

αὐτοῖς ἐστι τὸ σῶμα τοῦ γένους τῶν περιττωμάτων ἕχατέ- 

ρού, τρῦ τὸ κατὰ τὸ ποσὸν. ταὶ τοῦ κατὰ τὸ πριόν, 

Δυϊοοᾷιϊηῖθ5 Ππάϊογηπι, στϑίϊα Ῥουν οὶ ανθυΐη); το ἐδ πιθῃ 

110 [ἐᾷ τπθ φουασι,. απ 6. σοΡοΥΘ οὐἹσίποιη. ἀποπηΐ, 

τηοῦθρο ἔεπ αΐπτη, τη] Εἶθ. 714 πὰ ἀΠγ15, οσοθρία (μὲ ἀϊπι) ἅ1α-- 

τα ᾳυδηάοαιια ΖΕ ΡΧῚ, αἀπα6 ζάιηθη δὲ γαυτ Πα. πος πῇ 

6 ΣΧ Ἰαϊβιειάϊηθ ἱποίαϊδ:. αἀπαηλνβ,. 1π ῬΌΘΥΙΏ δϑίαΐθ. δἴαπθ 

οἰἴαπϑ ἴπ ρυθδῥτίαῖθ, ὑπππὶ ἀἀο] 9 ΟΘῊ716.,, το 15. π60 Ῥδτιοῖβ, 

Ὥρατα Ηἶβ. ἰθυιρα5. ῬΥθρσον. 9 ροῦῇβ οσρέανπ εἰ νἱδ6-: 

ὥππαια. δαππιη, απτῖπι ΡΟΣ ΓΔ ίτδαι τηϊῃῖ, εἴθ αἀπαπᾶδμι 

ταρηᾶαα ἔατ τα 5 ἃΥίθπι,; ῬΥαθοαρ 8. 678. Ρ6᾽ τοΐαια ἀοίη- 

φ0085 νἱΐαμι. μάτι 1ὰ, πὶ 60 ΟἸΊΠ170 τηοτΡο Ῥο[ὶ 14}ο-- 

γαυσα, τῇ ἑοτία (απ ἔαῆϊοῖι ὙΑΥτι5. Ππ0141:) ἀϊα γα ἔΘΡ.Ὶ, 

απαχα «ἰϊοσι ἰόθας παπρ ἀποασιίθ 11 Τοίππιη Θἤπσουθ, [ 

415. Πρόγατη νἱΐατι ΠΕ παοίτιδ, σ 1} ἰπ [πρϑυ!ουθι5. 18 )λ 

οἴϊοπα!, Ποίαπθ, ἃ αυῖ5 δπΐτοτιη δἀνεγίαξ, οἰΐαμι ο] γὴν 

ἴῃ 118, 4πᾶῷ πος ἴσαι; ΠΠαδ επΐπι αἴθγηπαγα δυιῆμι, π6 

βυθοπθ φατάεξιν Ἰαθογαΐστοβ 698, 41 Ῥυαθρασαίὶ δᾶ. (ἀγιῖί4-- 

ἴεα. δᾶ τπιπρτθ ἅπξ, ἢ πιοάο δουπηα σΟΥρ5- ΑΡ αἰτοῦὰθ 

ΘΧΟΓΘΠΊΘΗΓΟΥ ΓΙ ϑθποχο ψαοθῖ, ἐξ εο, αὐοά π΄ φαφηίἑαίθ 



210 ΤΑΦΗΝΟΥ͂. ὙΣΙΒΙΝΩΗ͂ 

Ἑὰ. Ὅματε, ΥἹ. [)59. 140:} : Ἐα, Βαξ, ᾽ν, 66) 

πρὸρ μὲν. δὴ τοὺς τῦν' ἐπογγελλομένους ἢ λέγειν ἢ γρά- 
φειν ὑγιεινὰ παραγγέλματα χαὶ ταῦϑ' ἴκανά" πρὸς δὲ 

τοὺς ἔμπροσθεν, ὑπὲρ ὧν οὔτε ἔπ τῆς τῶν ἄλλων ἱστορίας 
ἠκούσαμεν, ὡς ἤτον σφᾶς αὐτοὺς. ἀνόσους ἀρ ΕΣ Ἢ 

τοὺς πεισϑησομένους αὐτοῖς, οὔτ᾽ ἐτόλμησαν. τοῖς 

συγγράμμασιν ἀλαζονεύεσθαί τι τοιοῦτον, οὐδ᾽ ἀπλδον 
ἀνάγκη, ἀλλὰ ϑανμάξειν μόνον, εἴ τινες αὐτῶν ἑνὶ βιβλίῳ 
τὴν ὑγιειγὴν ἅπασαν ϑεωρίαν ἐπηγγείλαντο περιλαβεῖν, οἱ 

μὰ 40 οὕτω γράφοντες ὑπὲρ αὐτῆς, ὡς “Ἱπποχράτης, 
140] ἐν τοῖς πρώτοις τε αὶ. γενιπωτάτοις κεφαλαίοις ἐν- 

'δευκνύμενος "τὴν. μέϑοδον, ἀλλ ἐξεργαζόμενοι πᾶν ἀκριβῶς, 
ὥσπευ ἡμεῖς. ἡ μὲν δή τοῦ. μήκους τῶν λόγων αἰτία χαὶ 
δὴ λέλεκται. χρή δ᾽, ὅστις ἐστὶ φιλόκαλός τε ἅμα καὶ 
φιλόπονος ἔπὶ τοῖς ἀῤίστοις, οὗ πρὸς τὸ μῆκος ἀπαγο- 
φεύειν τῆς ὑγιευὴς τέχνης, ἀλλὰ τοῦ μεγέθους. ὄγασϑιων 
τῶν ἐπαγγελμάτων αὐτῆς. πῶς γὰρ οὗ μεγόλα καὶ ϑαυ- 
μαστὰ τῆς τέχνης ταῦτ᾽ ἔστιν ἔργα, γηράσαντα μέχρι τιλεί- 

ἐόπῇῆ!ε, οἕ ἐο, αὐοα ἐπ 4παϊιξαῖε, Αἰἴαπς δᾶ φοα. φυϊάθπι, 
ΑἸ πο [δα ας ταοπᾶξα Ῥυδθοορία. ἀϊοίο [οσϊρίον 6 Ῥτο- 

Βιομίησ, νϑ] Βαθὸ [δέϊ5. δυρίσοσ, Ῥχιοσίρυβ σοσο, 4805- 

ατίβ πὸ [8 Ἴρίοβ δχίγα χπουβηγη ρεγρεῖπο, πδὺ δο5; δαΐ 

ἡρῆβ ραγιῆθηξ, [ευναῖθ, δαξ δϊονιαμι τοϊδία. δαλν:μηπδ, 

ἀξ ἸΡίοβ 1π. [ΟΡ ρ 15. Γαΐ [816 σαΐρρίαπι Ἰδοίατα. διΐοβ, 

Ἠ6 σου ἐγδαϊοοπάστῃ ατΐάθπι οαπΐθο. ΜΙ γαπάπη οοσίθ ρὸ- 

τἰὰ5 δὐθίίγου, ἢ 41 φογθση πμνοσίαπε [αι β ἐποπᾷδθ 

ΑΥ̓ΕΘΙΣ ἴπ0 ΠΙΡΤῸ ΘΟΡΊΡΙΘΣΙ [απξ, ῬΟΙΠΤοΣΕΙ Ῥταοίονιτα, πὸπ 

(ἴσους ΠΙρροοναίθβ.) ἐπ᾿ ῬΥπηῖβ δὲ ᾿Γαπηιῖ5. σαρέ θτιϑ. τππεῖμο- 

ἄταν Ἰηἤϊοαπέοθδ, [64, βοπὲ ἡρῆ ξδοΐμγαθ, οπιηΐα οπιμη]αίο 

Ῥδγ:δοξαχιίθ5.. Αο Ῥυοι σι ῖβ αυϊάοχη Γογπιοητιαι ποῆτγο- 

ΣΆ οαμία 14πὶ ἀϊοία εἢ. Οἰϊδααίβ ἀπέδει μοπεῆϊὶ ρυορ- 

απα Πιάϊοίι5. οδ, ὡο ῥχὸ 1185. αυδ6 ορίϊπια [απΐ ἄε]156115, 

Ἀππσ ἄβθοθοε. πὸ ἰδ δτξϊβ μη)ὰ5 Ἰοηρίτααίνιθ ρτανατῖ, 

«τα πααρτιλεἀϊπ 6 πὴ ΘΟΥΆΠΙ, 4186 Ῥυομ, [αίρίσετε, 

Ναμα. αι, φαδοίο, πο ταᾶρηα 1114 πϊγαπιάδημε ἀτέϊβ ΟρΘτᾶ 

ἔπε, ΒΕ. δὰϊ ποῦ ἐρ ἰρίο ὀγέμ ὑμηθθ μη τ σους ζαϊέ, 



“ΦΟΙΌΟΣ 3. ὡς Ε ὅλα 

ἘΔ. Ὅματε. ΨΙ [τ40.}. : Ἐά. Βα. ΤΥ. (66) 
στου, ταῖρ αἰσθήσεσιν ἀπαθῶς ὑγιαίνοντα διὰ πάντων φυ- 

λάξαι ἄνοσον, ἀνώδυνον, ὁλόκληρον, εἴ 7: μὴ παντά- 

πόσιν ἐξ ἀργῆς φοσώδης εἴη τετυχηκιῦθ, σῶμα; ᾿ἀλὴ ἐγώ. 

χαὶ πάνυ μοὺ δοξῶ τυνὰς ὉΠ ΕΟ 988 φύσει τεϑεῦᾶσθαν παμ- 

πόλλαις νόσοις ἁλισκομένους ,» καὶ τελευτῶντας δὲ κατὰ γε 

τὸ γῆρας ἀνιάτουρ περιπεσεῖν πάϑεσιν, οὖς ἐνῆν, ὅσον 
ἐπὶ τῇ φυσικῇ τοῦ σώματος ἕξει, τάϊς τ αἰσθήσεσιν ἅπά- 
δαὶς ἀπηράτούς διατελέσαι μέχρι γήρως ἐσχάτου καὶ τοῖς 
ἄλλοις ἅπασι Μορίονε΄ τοῦ σώματος ὑγιαίνοντας. πῶς οὖν 

οὐχ αἰσχρόν ἔστιν, ἀρίστης φύσεως τυχόντα βαστάζεσθαε 
μὲν ὑπὶ ἄλλων διὰ ποδάγραν,. “ατατήκεσϑαι δὲ ταῖς ὀδυ- 

γαις λιϑιῶντα; καὶ τὸ κῶλον ἀλγοῦντα, “παὺ κατὰ χύστιξ 

ἕλκος ἐκ κοκοχυμίας ἔχοντα; πῶς δ᾽ οὐκ αἰσχρόν ἐστι, διὰ 
τὴν ϑαυμαστὴν ἀρϑοῖτιν ἀδυνατοῦντος: χρῆσθαι ταῖς ξὰυ- 

τοῦ χερσὶν, ἑτέρου δεῖσθαν τοῦ προσφέροντος τὴν τροφὴν 
- τῷ στύματι; καὶ τοῦ τὴν ἕδραν ἀπονίζοντος ἐν τοῖς ἀποπά- 

τοῖο; ἄμεινον γὰρ, ὕστις μὴ πάνταπασιυν εἴη μαλακὸς, ἐλέ: 
ὅϑαι μυριάκις τεθνάναι, πρὸὶν᾽ τοϊοῦτὸν ὑπομεῖναι βίον. 

Βππο εἰ δᾶ ῬΓπείτπθτα Ῥεγάυχιπο {επϑοϊαΐοπι, εἰ [οπῆϊμγαο 

11.685, 45 ΟΥΛΗΣ ῬΤΟΥ 5. το 00 ἀοϊονεας ἀἸϊοπάπι. αἴηας 

Δη ΘρΥατη Ῥεὲρέϊαο. “Ἰδιναοῦ. Ἔρο γοτο᾽ ἐἰϊατα πομπῇ] 5, 
ἀαῖρηβ [Α]αΡτ οὶ δὐτιόάθηῃ βνπιπιθαπδ πδΐηγα ΘΟΥῬΥΙΒ γαῖ, 

ΙΔ ποτε νἱάθου. Ῥδυμθη 15. Τη0 015 αἰΠΠοίοβ, 80 Ῥοίϊτο- 

ζηο Τα ΘΙ ΔΙ Ηρ χλ]ῖς ἴπ ἐπδοιαξο [αἸύθυχ ΟΡΡΥΘΠῸ8 ; 

᾿ἄποβ ἑδηήπδπ ξα5 εταῖ, ᾿αὐοᾶ δΣχ πδίηγα!! παριΐα Καὶ, ἴπτα 

βοαῆρα5. Ομ α8 πϊροῖορ, ταγη Το 4 π18᾽ φοΥρουῖ5 Ῥαυρα8 

ἴαθος αἃ υἱμπαπι πδαῖθ ἀπταῇθ [εἐπδοξηΐδθμι. Οομαπε 

1ριταν Ῥδοῖο ἐπτρθ ποπὶ Μὲ, «πὶ ορξπια παῖΐστα Πὶ Ῥεδϑαῖ- 

ἴὰ5, πυπο ον ρόδαρταπι Δ} 41118 βοίϊατι, δαΐ φϑ]οί]ό 4πὶ 

ογποϊδίτιη, εξ οὐϊο, δἕ αἰοοσε Δπ νϑῆοα δχ ἐἰρῖ5᾽ τη Δ] 

ἴάθοΣ δοπίτδοῖο; ἀοϊόσιθυβ σοπίαθείδεγε 2 Οπομπιοᾶο ταν [(8 

θποὰ ἕατρο δέ, φγορίεσ. ἀοίεπαπάππι δυπσα]ατ πὶ σπου ραμα, 

[αἷ9. ἡρβηβ τηδηῖρτιβ ἈΕῚ ποι να] θμΐθμι, "8 11618 δρογθ, 4π|Ρ 8 

ΟΥΣ οἷροβ. δἀιηονθαῖ, εἵ εο, αὶ [ϑἄδια δρῆεγραξ 1π ἂς- 

βου θτι5 5 απ θηΐηι ἢΐ, ἢ οαλ ἀΠΠ]η} ΟἹ μΐπο Ῥεοέαδ᾽ 

εἰς, [Ὀχσθπίϊε8. :18116 ΠΟΣῚ, ααδπὶ (61 γ1(6 σένοτο. Οπυοά 
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ἘΔ. Ομαν;. ΜΙ. [.401ῦϑΘ6ὨΖ Ἐά. ΒΑΡ ΤΡ. (666. 
ἐΐ "δὲ δὴ καὶ τοῦ πατ΄. αὐτὸν αἴσχους τις ὑπερορᾷ δὲ ἄγαι- 

σχύντίαν τὸ χαὺ μαλακίαν, ἀλλὰ τῶν γε πόνων οὐκ -ἐχρήν 

ὑπεροθᾷν, οὐδ γύλτορ τὲ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν ἔχουσίν, ὥσπέρ 

ὑπὸ ̓ δημίων στρεῤ λούμενοι. τῶν παθῶν, χαίτον τούτων 

ἁπάφτών ἢ ἀχολασίαν, ἢ ἄγνοιαν, ἢ ἀμφοτέρας. ἀναγκαῖον. 

αὐτιάσϑαι. ἀλλὰ τὴν. μὲν, ἀκολασίαν οὐκ ἢν. ζχαιρὸς ἐπά- 

φορϑουσθας τὴν δ -ἄγνοιαν ὧν χρὴ ποεῖσϑαν ἐλπίζω διὰ 

τῆσδε, τῆς πρα͵ νγματδίας. ἰάσασθαι, τ ἑχάστην φύσιν σώ- 

ἕατος ἥς ΠΝ ἐξιτην ἀγωγήν. ϑέμετρς. 
Ἢ Ἅεφ. β. ἰἤρξασϑαν, δέ μοί πον ᾿ δίκαιον ἄν ἦν ἀπὸ 
τῆς ἀρίστης; ἢ ὁ σκοπός ἔστιν οὐκ ἐπωνύρϑωσις, ἀλλὰ φυ- 

λὰκή. τῶν ὑπαρχόντων, ὅπερ ἡμεῖς. ἐποιήσαμεν εἰπόντες 

ὑπὲρ οὐτῆς ὄχου δεῦρο, καϑ' ἑκάστην τῶν ἡλικιῷν, πλὴν 

τῆς. πορακμαστικῇς. πσλουμένης, οῊς τὸ τελευταῖον μέρος 

ἰδίως ὀνομάζεται γῆραο,» ἔχοντός τίνα, ταὶ τούτου πο, 

ἰδίὰγ, ὡς ὕστερον εἰρήσεται κατ᾿ ἐκεῖνο τοῦ λόγου τὸ Μέ: 

ρος, ᾿ἦγθα τὸ Ζαλαύμενον, τῆθ᾽ τέχνης “γηροκομικὸν μέρος͵ εἰς 

διβασχαλίαν ὁ ἄξομεν, ἀλλὰ νῦν 78. τὰ κυριώτοτω τῶν εἰφη- 

Π αμῖδ. απ Ἰπιρυι 4θ 8, βιηῊ1. ἀοἰρρξαδημθ- 68, τὸ τῃτριΐπ- 
ἃ] ΠΘΠῚ [μα ἩορΙραῖ, αἱ ἀοίογεβ, 4ποὸ5 πόοίεβ ἀίθδαμο 65 

ὙΠ η15, Γαῖ5. [μΠπποΐ, άιομ, ΘΙΔΙοΡ. ἡπᾶπὶ 41 8. ΟΔΥΙ ΠΟΙ] 115 

ἱρταμοπίυτ, ρογίθ.. Θομίοταπ 6 Πα ποη [μπὸ; ἑδιποὶπ ροτίθ 

Παθο οπλμῖα να] ἀμ ο ΠΡΟΣ ΔΙ 66, γ81. Ἰοπουδηΐαθ, ΜῈ] 
τιϊριατιϑ ἱπιρτιξοχιξ ὁρογίρβει. Ψεραῃ, ἀΒΓΘΡΊΡογδη 146 ΘοΥτ-, 

ὅθμάδο, Βὶρ Ἰοοῖβ 39}. οῇς,, ᾿ϑπουβίπ 1. ΚΕ 709. ΘοΣτΠΙ, 488 

ἀρομαά Γαΐ, Ποῦ ὁρόχο,, ἀξ ρθουν ἀπράρρίπιον, [οι] ]οοὲ 

ΠΥ Φαβνῖ5 ΘΟΤΡΟΣΈΙΗ; μαΐαγα. Ῥορτῖα,, βαμιτα 15 ταοπᾶδα 

ταθομς ἈρροπΠία. 

: - (δν. Π. 1ητάπηι γοῖο τηΐμὲ δ Ὁ ορῆπια πρίαγα 7π-- 

ἤὰπῃ, Εραὶ, δά. ου]ις. οἵ αἰ τοσιθ οἴπηθ. ΘΟΙ ἢ] πιπ) ἀΠ 1] ΟῚ αν, 

ἸῸΝ 6δὸ; τιΐ φουνιραίτην, [εἀ πὲ ἴ Ποῖα [αο ἐευνϑίαρ. 14 

αὐοᾷ τρῇ Ἠξοίθππβ ξεοϊμιαβ, 481 ἄς δὰ Μιμοιβατο Ρε; ἴμι- 

115. αοΐαΐο5 Ῥυδοίον ᾿πΟπδῃλ θη Θσίπια5., Οπ7 18 Θχίροιηδ. 

Ῥαᾶχϑ Γεπΐαηι ργορτίο ἀϊοίίμν, ρίαμῃ͵ «ποαπὸ ὧν [Ὡὰ8. Ῥαγθ5 

ἀϊαποΐπμι, πὶ γοῖ «ἰφοηιδ,. ἘΠῚ 6 Ῥδ75 δρξ5. ἐγαβοϑίτη", 

«πῶ ἄθ [Θῃ]ρτι5. σαγαπἀϊδ αρὶΐ, όχι παμα ἴαϊνδια ρυαθς 
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ἘΔ. Οπιατι. ΨΙ. [140. 2:11 Ἔα. Βα. ΤΡ. (666.) 

ομέγων. ἀναλαβόντες ἐπὶ τὰς μοχϑηράς φύσεις τῶν σωμάτων 

μεταβήσομεν » δεικνύντες, ὅπως ἑκάστην. αὐτῶν ἐν ὑγείᾳ μᾶ- 
λιστα φυλακτέον. ἐστίν: τὸ τοίνυν ἄριστον. σῶμα σκοποὺς 

ι , Κρ ΘΝ 
ἔχει κατὰ “μὲν τὰς προοότητάς τὲ Καὶ ποιότητας χαὶ δὺύυγάα- 

μεθ, “ἂν μὲν τοῖς γυμνασίοις τὰ μότριά τε καὶ σύμμετρα 
προσαγορευόμενα, μετὰ τοῦ πᾶσιν ὁμοτίμως τοῖς μορίοις 
τοῦ σώματος προσάγεσϑαν, φυλαττομένων ἡμῶν ἅπασαν 
ὕ λήν, εὖ δέ ποϑ' ἁμαρτηϑείη, καϑ' ὁτιοῦν τῶν εἰρη-᾿ ὑπερβολὴν, εἶ ὁ ΣΦ πη 

, ᾿ ᾿ -» Ϊ᾿ 
μένων ἐπανορϑούντων τὸ σφάλμα, κατὰ δὲ τὴν τῶν ἐσθϑίο- 
μένων τὲ χαὶ πινομέγων φύσιν ἐν ποσότητι καὶ πονότητο 
καὶ δυνάμει σκοπὸς. πάλυν ἐστὶν. κἀνταῦθα τὸ σύμμετρον, 

,, 5 
ὡς μήτε πλείω, [161] μήτ᾽ ἐλάττω λαμβάνειν," ἀλλ, ἢ σα 

πεφθέντα, καὶ ἀναδοϑέντα, καὶ ϑρέψαντα τὸ σῶμα καλῶς, 
εὖ δέον καὶ τοῖς ἔτυ. αὐξομένοις ἐν προστεθῆναι σύμμετρον», 

οὐδὲν ἐάσειν περιττὸν οὐδ᾽ ἐνδεές. οὕτω δὲ χαὶ χατὰ 

τοὺς ὕπνους τὸ καὶ τὰς ἐγρηχόρσεις, καὶ τὰ λουτρὰ, καὶ 
ἢ ἘΞ Ά τ“ Ἔ «, 5» - : 

τὰς τῆς ψυχῆς ἐνεργείας, ὅσα τ ἄλλα τοιαῦτα, τὴν συβ-- 
ΜΙ ὃ ἢ , ,᾿ .ζ 5 , ταϑ β πίον 

μετρίαν δηλονότυ προσήχεν φυλάξτριν, εὖ. δέ παϑ' ἁμάρτοι 

οἱ δοχτπι, ἀπᾶθ ἀϊοία [ἀπε, τορι εῖ5., δα νἱ!]οἴαβ οόυ-: 
Ῥόγπτι παῖπιραβ ἔσταμἢβθίμητιθ 80, απθηπαδιηοάπτα. ΟΠ] 5606 

ΘΩΥΤΠ ΟΣ: ναϊοίπᾶο ροίβε, ἐναᾷθιπιδ. : ΕΤσΟ ὈΡΕΙΒηπτ, 

ΘΟΣΡΏΒ. ἵορροβ μαρϑὲ δᾶ. (αἱ οπβοάίϊαην 18 πα] δὲ8., «ἴι4π-- 

ἐἰταΐθ δὲ Ῥαοα]αΐθ, ἷπι χογοια ΠΟ ΠΡ π|5. ἀπ846 τηδᾶεγαΐδο. 

τηοαϊοογοδαπρ [απξ, ἀπαρατιο ΠΗ σα]15: ΟΟΥΡΟΣΙ8. ῬατέΡιι5. ἀ6-ὶ 

πα υ]τον Βηξ δΑνεμσο; τάφαθ οι ψιξαίο Θσ θα, αμξ,, 

Τιοάρι ἀπ αποαπαη ἀϊοίογαιῃ, δὲ δυγϑέσιῃ γ᾿ ΘΥΤΟΥΤΘ. ΘΟγγδοῖο, 

ἴω. οἄοπάονπηη νεῦο ὈΙΡοπδοσησαρ παΐηγα. ἤγηη Ποὺ 1η. 

απαμίαίθ, σπαμίϊϊαίο οἱ αομ!αία Βῖο ατοαπθ [Γοόρῖι5 

οἴο ἱρίᾳ γιοδϊοουῖίαβ, ὩΣ πδρ οῖπρμα, πο Ῥϑιιοίοσα οαραξ, 

(ἰὰπι 4πᾶ6, τιῦ] οομοοοία απ νη] αξααιθ ἴῃ ΘΟΥρτ5. Πηΐ, 

(ον Ῥθη86. παΐχίαμε, δὸ ἢ ΟΡτι5. δὲ “οΡϑίοθῃ θ1:85. δάμη 

Ἰμράϊορν ααϊρρίφηι αἀ͵οθυθ, ἨΠ81] τοὶ: παπαπε, ἀρὰ ν6} 

Πυροννδούτηῃ ἢΓ, ν6] ἀοδβοίεμ5Β. Αᾷ οαμᾶρη τηούτιῃν ἴῃ 

ἴοιμμο, ν᾽ρῖ!5, ΒαΙποὶβ, δἰήηηῖ ΔΟΠΟΏΣρτι5. εἴ 41115. 14 

δθαὰθ. υἰθάϊπιηι ΟΒ218 ἜΧΟΙ 8. [ἘΣΨΑΥῚ ἀορορῖε; ουοᾶ ἢ 
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“Εᾶ. ὍΒματι. ΨΥ. [141.} ἘΔ. Βα. ΤΥ. (66. 267.) 

“τις καϑ’ ὁτιοῦν τῶν εἰρημένων, ἐπανορϑοῦσϑαν τὸ σφάλμα. 

κοινὸς δ᾽ ἔστω σοι σκοπὸς ἁπάσης ἐπάνορϑώσεως ἡ τῆς 

ἐναντίας, ἀμετρίάς χρῆσις, εἶ" μὲν ἐπὶ πλέον ἐπόνησε τὸ 

σῶμα τῇ προτεραίῷ; καϑαιροῦντι τὸ πλῆϑος τῶν 70.367) μγνα 

"σίων, εἰ δ᾽ ἐνδεέστερον, αὐξάνοντε, οὕτω δὲ εἶ καὶ ὀξὺ: 

τέραις ἐχρήσατο ταῖς κιϑήσεσιν, ἀνιέντι μετρίως, εἰ δ᾽ 

λελυμέναις, ἐπυτείγοντι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ 
“μὲν τοῖς εὐτονωτέροις τὰ μαλακώτερα γυμνάσια παραλαμθ 
βάνων, ἐπὶ δὲ τοῖς ἀτονωτέροις ᾿ἰσχυρότερά, χαὶ τὰ ὄφο- 
δρὰ «δὲ τοῖς ἀμυδροῖς ἀντεισόγων, καὶ τοῖς σφοδροῖς τἄναν" 
τία, ᾿Καὺ συλλήβδην εἰπεῖν ἁπάσας ἀμετρίας ἐπανορϑούμε: 

᾿ γος, διὰ τῆς ἐναντία. ἀμετρίας ὑγιαίνοντα διαφυλάξαι, τὸν 

ἄνθρωπον. εἷς δὲ τὸ μηδὲν ταῖς ἐπανορϑώσεσι σφάλλε-: 

σϑαν πρῶτον μὲν χρὴ γινώσκειν ἄλριβῶς τὰς. διωϑέσεις 
“τοῦ σώματος, εἶτα μεμγῆσθαυ τῶν ἐν τῇ προτεθαίῳ προ: 

2εγενημένων - ἅπάντῳ». αἵ. μὲν γὰρ διαθέσεις ἐγδείξονται 
τὸ πλημμεληϑὲν, ἥ μνήμη “δὲ τῶν προγεγενημιένων, εἶδ ὅσαν 
χοῦ. μδτωπκυνῆσαί τν τῶν. συνήϑων, ὑπαγορεύσει. κατὰ μὲν δὴ 
τὰς διαθέσεις αἵ τοιαίδε εἰσὶν ἀμετρίαν, ὡς ἰσχνότερον, 

ἴῃ αἰΐαπο δὲ ουγαίατι, ΦΌΣΤΊσΘΠ18 ΟΥΤΟΣ οἱ, ῬΟΥΤΟ ὁπ|- 

215 ΟΘΟΥΥΙΘΠΔΣ ΕΥΤΟΣΙΒ σΟμΙΠημπ15 οαἴἶο [ΟΟρμ8 ΟΠ ΑΓ Η- 

Χο α5 ὩΓανρϑῖο, 1ὲ38 τιῖ,. αὶ Ρ]πΓσα]τι ὈΥ1α 18 ̓αΠραῖατα 

ΘΟΥΡῸΒ εἰξ, ἄθιπδβ ἜΕΕ; Θκοχοϊεα οητ) τηρᾶο; Κη παῖ τ 

χαβ Ἴπῆο [6 εχϑροϊίαν, τξ ὄχθροι 1 τηοάμπηι ΔηρΡθᾶ5, 

Ἑοάᾶδη ραοῖο, ἃ οομποιίϑίοσα χηοῖπι 6 πάτα, εξ παπο πηο- 

ἄϊοα τϑιιείαβ; ἤἴπ γοπογθ, πὲ ἑηέθμᾶαβ. ΘΙΠΙ1Π1 τλοᾶο, 

Β. τοραβῖου τηοία5. Ῥσδθοαίπε, πὶ ργο ἢοο πιξογθη ᾿πἼπη-- 

885, ῬΥΟ ἸΘνΊογ78 ΘΟΗΪΧα, ααἱ νΔ᾽δπθον Πέ, οἱ Ῥτὸ Ἰδπιραῖᾶο 

νομεηιεπίθηι, δὲ ῬτῸ νϑμεηχθηΐὶ σοηθ ατίαμῃ,, δὲ ἀπὸ σ ΎΡο; 

πῈ οὔμῆθα. ΘΧοθίπχ σομΐαγ10 Θχοεί; ΟΣ σθι5 15 [ἀτ1- 

ἰαίς. ποιπηΐποπι οποάϊαβ. [ΠῈ δυΐθπι ΘοΟΥΥΙ σοι ἄο ΠῸΠ 6165; 

Ῥυΐπιαπι σΟΥρΟΥΙΒ αἴεοῖπβ δα ἀπράδιι [οῖ6 ὁροτίεξ, ἀοίῃς- 

ὧδ οπιμΐσμι. δογτπι, ἅπαθ ῬΡίοΥδ αἱ6 ἰαοία νἱάεν15, παθμιΐτ' 

αἴτε. Νά αἰβοίαβ αυτάδθηα, «ποῦ ἀοτοίαα Πέ, ἀοοεραπῖ, 

᾿γεσογάαίίο ἐογάπῃ, 4αα6 Ῥσϊάϊε [απξ δοία, ααδηΐίπη ἘΡῚ 4 

το ϑε58 τοσοἄοπάιπι δέ, Τηπηπαῖ. Αἴφαθ ἴῃ δἰξεοίιρτδ 

ηξάθηι ο]δπιοαϊ δχοοίπιδ νἱάθαθ, χαρᾷ δυξ συδο! τι5, δαΐ 
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2 δὐογκότερον, “ἢ σαληρότερον; ἢ μαλακώτερον, ἢ ξηρότε- 
00», ἢ ὑγρότερον, ἢ ἀραιότερον, ἢ πυκνότερον ξαυτοῦ φαί- 

ψεσθαι τὸ σώμαγ. πρὸς τῷ μὴ κατὰ φύσιν ἀκριβῶς ἀποσώ--᾿ 

ζειν εὔχρουαν. ἢ μνήμη δὲ τῶν προγεγονότων αὐτό τὲ τὸ 
ἁμαρτηϑὲ ἐν ἐνδείξεταί σου, καὶ διδάξεν τὴν. ἐπανόρϑωσιν ἐπ 
τοῦ παραβάλλεσθαι τοῖς ἐνεστῶσιγ, εὖ μὲν γὰρ ἰσχνότερον : 

τὸ σώμα φαίνουτο, σκοπεῖσθαν χρὴ χαὶ ἀναμιμνήσκεσϑαι, 
πότερον πλείω τοῦ προσήκοντος ἐπόνησεν, ἢ ὀξυτέραις ἐχρή- 

: ΄ “ 3. ᾶ 
σάτο ταῖς κινήσεσιν, ἢ περὶ τὴν τρίψιν ἐπλεόνασεν, ἤ τὰ 

ἘΣῈ "- ἊΣΞ , ΄ 
λουτρά καὶ μετὰ ταῦϑ' ἑξῆς ἐπισκοπεῖσθαι, πότερον ξφρόν- 

΄ τ : 

τίσεν, ἢ ἠγρύπνησεν, ἢ ἐξέηρυνε κατὰ γαστέρα πολὺ πλείω 
τς ες »Ξ : ε -: Ὁ 

τοῦ προσήκογεοὐ᾽ ἐπίισχοπεῖσθϑιαν δὲ καὶ εἶ ὅ οἶκος :ερ-: 
, ξ ἤ ᾿ 
μότερος, ἂν ᾧ διέτρυψεν, ἢ ἔφαγεν ἔλαττον, ἢ ἔπιεν, ἢ 

Λ 32 Ρ) ᾿ 

ἀφροδιυσίοις ἐχρήσατο πλείοσιν... εἰ δ᾽ ἔν ὄγκῳ «μείζονυ τὸ 
σῶμα φαίνοντο, μὴ τρίψις μαλακὴ; ἢ γυμγάσιον ἔλαττον. 

᾿ . ῷ ᾿ » 
ἢ βοαδύτερον, ἢ πλείων ὕπνος, ἢ ἐποχή γαστρὸς, ἢ σιτίων 
πλῆϑος ἀμέμπτως πεφϑέντων. εἰ δὲ σχληρότερον ξαυτοῦ 

οδεῖαβ, δπὲ ἀμπνῖαβ, δαξ τ 01Π1π85, δὰξ βοοίαβ, δαΐ παπη- 

αἴπβ, διὲ τατίμβ, δαΐ ἄθηπαβ ΘΟΥ̓ΡαΒ, ἀυδὰ ἀπίὰ ἀρραγοῖ, 

Ομ 60 οἴἴαῃη; αἰοᾶ πο παίαγαϊθην οοίουῖβ ρυαίδπι δὰ 

ππισιιθῖη [οτναΐ, Μεπιουῖα σατο ἠμοξοχιπν δὲ ααοᾶ, Ῥδρ- 

ααἴιίπι εξ οἤδθπᾶεε, δὲ Ῥγοιΐ σου σϑίηῦ δχ᾽ Ῥυδοίδμτιμι 

ΘΟ] ]αἴοιιο ἀοοεριῖ, Νδια ΠΗ σγδοῖ τ χεδάϊέησῃ σολραρ Πΐ, 

ϑοπάτο᾽ ὁρονίθοτν δίαιτα δα τηθιπορίαπι Τδνοοασθ,, Ρ]πςηθ, 

ἀυδγη ῬᾺῪ εχγαΐ, δχεροϊίαμο ἴασαι ἤοηϊο ᾿ξ, πὲ Θοη- 

οἰἰαίϊογα τῃοΐ αἴμβ, δὸ' ᾿ϊοαπάο ἰαναμᾶοναε πιοάτιπὶ 

ΘΧοοουῦ; 840 Εἰ πιὸ χΧ ὁομπάσγαυθ, π]ηΐαηθ σοσὶ Δ: 10118 

δὲ πία5, δαὶ πἰπιῖαμν νἱριϊανουῖ, δὰξ ΕΣ ἀἸνυῶν Ἰοησθ 

Ῥίαγα {πο ἀθ]θοεσι, - ἘΧρομΩΙ δα ἀθθεριξ, ππῖπ 40-- 

χᾶτι5, ἰὴ {84 νενίαξαβ Πί, οαἸ]ἀῖοσΣ Σαοστέ, πὶ ραγοῖαβ᾽ ορτη- 

εὐοῦῖξ ν] ῬΙΡου, δὰξ νοπθῦ ΠΡΟγΙτ8. ΖΔ] Γἀχξ, -51α 

οΡδβτις ντΐπι ΘΟΥΡτ5. ἢξ, πὰ ΦΡΟΣΙΟ ΠΟΙΌΣ, δοΐ ἜΣοτ- “- 

αἰἥπτη Ῥδγοῖαβ ἀπέ ἰαγάϊαθ, δι} [ὈΠΊΠτι5 Ἰομ σίου, δμῖ 

γέμον δἀβυϊοίῃδ, δαξ οἰρόσππ) οορία ὁρίπιε οοσισοοίοσιπα 

ῬΣΔΘΟΘΙΪοσΙΈ. 85: σοσοὸ ἀπγῖμβ, 4πδι ἀηΐθ, σογρ8 ἀρράτγεϊ, 



ἜΣ δ ΤΑΛΗΝΟΥ ὙΓΙΒΙΝΩῺΝ 

Εάᾷ, Οματι. ΨΊ. ἴτάϊ, 142, : Ῥα. ῬΑΓ ΤΥ. (δὴ 

φανείη τὸ σῶμα, τρίψεων ἀναμνησϑῆναι χρή. πρῶτον, εἶτα 
χυμνασίων εὐτόγων μετ᾽ ἀνταγανόσεοῦ σηληροῦ. πιλοῦντος, 

"χαὶ πρὸς τούτοις εἰ ἐν κόνει, “αὶ ταύτη σχληρᾷ καὶ ψυ- 
χρᾷ, καὶ εἶ, χωρὶς τῆς καλουμένη, ἀποϑθεραπείαο᾽ εἶθ᾽ ἑξῆς 

λουτο ὧν, εἰ ψυχρὰ πορτάπασιν, ἢ λίαν θερμὰ, καὶ ὁ οἶκος, 
ἐν ᾧ διέγρυψεν ἐγφηγορώς τϑ καὶ χοιμώμενος, ψυχρός" ἔτν 
δὲ σιτίων ξηρότητα καὶ πομάτων ἔνδειαν. εἶ. δὲ. μαλωκώτε- 

ρος ξαυτοῦ γένοιτο κατὰ τὴν ὑστεραίαν τὸ σῶμῶώ, πρῶτον 
μὲν ἀναμιμνήσχεσϑαν χρὴ τῆς τρίψεως, εἰ μαλακή τε καὲ 

σὺν λύπει, καὶ λουτροῖς ἀτρέμα καὶ. χλιαροῖς ἐγένετο". 
μετὰ δὲ τὴν τούτων ἐπίσχειψιν, εὖ τὰ γυμνάσια βραδέρ, καὶ 
ὀλίγα, καὶ μετὰ τοῦ συμπαλαίοντος ἀμετρώτερον ἁπαλοῦ, 
κἄπειτα περὶ πόματος, εἶ πλέον, εἶθ᾽ ἑξῆς ἐδεσμάτών, ἢ 

᾿ πλειόνων, ἢ ὑγροτέρων τὴν φύσιν; εἶθ᾽ ὕπνων, εἶ πλείους, 

ἐγγὺς δὲ τῆς μαλακῆς τοῦ σώματός ἐστὶ διαθέσεως, ἡ ὑγρὸ 
καλουμένη, πλὴν ὅσον ἡ μὲν μαλακή τῶν, σωμάτων αὐ- 

τῶν ἐστιν οἰχεία. ποιόξης,, [142] ἤ δ᾽ ὑγρὰ τῶν ἐν, αὐτὸότϊᾳ 

ὑγρῶν. διακρίνεταν δ΄ ἁπτομένωγ, ἡ μὲν γὰρ ὑγρὰ σὺν 

ΡῬεϊημτ ἔριουοσιτι τ ΘμΣηΣ 86. ορογίοξ, τπὸςχ δχϑγοιδεϊος 

ὙΠ}, 81 Π66 Τοθτιαθ δὲ οὶ δἄνουίανίο ἀπιῸ δἴάτθ, ὑχδν 

τηθηΐθ Ῥγδοιϑεῖπε; δα ἤᾶρο, ὅπ ἴπ Ῥαΐνονο, βδοαᾷρ ἄσπρο 

ας ὑριριᾶο, δὲ δὴ οἰΐσα βροϊπμογαρίαῃμ. ὮὈ βίῃ, Βαἰιιεῖ, 81 

νιἄοισεὶ Βοο. ραπο ἔριριδαπλ ἔπου , δι πὐλαϊ στὴ. Ο41918. 

Ῥχαρίεσοα ἀοηῖῦβ, ὅπ ᾳὰᾳ ἀουχιθη5 νι σι]απσγθ νογίαϊαβ 

εἰἙ, πῆπὶ ΦΊρΙ4α.; 1ξθηγασθ οἹΒουτη. βοοίξαι:ς, δὲ βο 0115 

Ῥοχίιτφαθ. Θ1π ταρ]}]1π|5,, δι. ῬΥΪπ5,. ρον ἀ16 ΘΟΥΡτι8. νἱν 

ἀβαΐαν, Ῥρίπιιη απ 6 πὶ ὅΡΙο Ομ ΌγΩ. τη Θο 1 {6 σου ν πῖθξ, 

ἀἢ ἀπο 1165. δὲ οἴπι Ηἱπσιοᾶϊπθ, οἵ βα]ῃρ15 Ἰεῃῖξοσ ἐέρ 418 

Βυΐ αἀβιθιίᾳθ. ΑΒ Εὶ8 γϑνοσδιὺῦῖ δὰ τρθιηουίαση ἀθραρῖν 

8 ΘΧΘΡοι δι! ο98 ἰαγάδα δ οχίριαθ, ρῦμ δἀνονίαγίο 1τ- 

τιοάϊοθ 110}}} ργϑθοθίζεσίηξ; ἄθιμ, δὰ ροῦο Ὠρδυῖον ἐπρχίε; 

πιοχ, δὴ Οἶρο8 ῬΊασεθ, πὲ παξαγα Ἡτιιη] ἀΐουαθ δορθροῦίε; 
τοβγοηῖο, 4Π΄ πταξέπση ἀον πη θυι , ΡῈ ῬΟΧΊΉτΙ5. ὩΊΟΠῚ ΘΟΥΡΟΙῚΒ 

αἴοοῖαι εἰς παιηϊάπαβ, Πποο ἀἰλβονθιιβ, 4ιρά 10}115. Δμ!ου της 

φΟΥΡοστε ῬΥΌΡυα αια! 8 δ, Ππηϊάπο ». 41 ἢ 60 οοππ- 

εἰποθλαν, Βαπιοσαχῃ, [ΣΓοὀυπτπΐα» Πὲ ἑαοῖι, πδρ} Πιμη! ἀτι5᾽ 
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ἘΔ. ὍΒαττ. ὙΤ. [145.} -Ἐᾷ, Βαΐ. τ. (267. 
Ἰρμάσον ἐστὶ», ἡ δὲ μαλακὴ χωρὶς ξούτων, ὄΐτος δὲ ὅη- 
λονόπν καὶ τοῦ πιἰμβά ραν σώματὸς ὑγροῦ τοῖς οἰχείοις 

μορίοις, ἀλλ᾽ ἕνεκα͵ δαφοῦς ̓ διδασκαλίας μαλακὸν μὲν τοῦτο 

καλείσθω, τὸ δ΄ Ξρ ροῦν ὑγρό:. ἡ 2 οὐν ἀμέτρως ξηρὰ 

διάθεσις εὐθὺς σπληρύνει τὴν ἕξιν, ᾿οὐκ᾽ ἐξ ἀνάγκης δὲ 
μετὰ μαλακότητός ἔστιν ἡ ὕγρά. δύναταν μὲν γύρ ἐσκληρύγ- 
αι μὲν ἡ σὰρξ, ἀναφέρεσθαι δ᾽ ἐξ τοῦ σώματος ἱπμὰς 

ἱδρώς. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ὑγροτήτων ἤτοι γ. ἀφρο- 
δισίων χρῆσιν ὄχαιρον, ἢ ἀπό τινος ἕξέρας αἰτίας ἐῤ- 
ῥωστίαν τῆξ δυνόμεως ὑποπτεευτέον, ἢ ἀραιότῆτα ἐοῦ σώ- 

βάτος ἐπὺ μαλακαῖς δμέτρος ἔράψεσιν, ἢ λούτροῖς πλέο: 

σιν, ἢ ἀέρν τῷ κατὰ τὸν οἶκον, ἢ ᾧ διόερεο, ϑερἑιοι ἔρῳ 

παρὰ τὸ δέον. ἐπισχεπτέον δὲ καὶ πέρὶ πομάτων, εἶ, τελέον, 

ἢ ὕπνον πολλῷ πλείους τῶν κατὰ φύσι», ἢ εἰ τὸ ἩΣΟΣΧΟΝ, 

ἀϑρύως μετέβαλεν εἰς ὑγρότητά τὲ παὺ ϑερίότητα, “αὶ σἱερὺ 
τροφῶν δ᾽ ὡσαύτως. ἐπὶ δὲ τῆς ἁπαλότητος ) μαλα- 
κότητος, ᾿ (ἑκάτερον γὰρ ὀνομάξειν ἔθος ἐστὶν,) ὅταν ποτὲ 
χωρὶς, ὑγθύτῆτον ἢ; Ἴμμ 1... μὲν τήν τροφὴν ὀρϑῶς ; καὶ 

ζ δ 

αἰξθοῖαβ οτπι ταδᾶσίε ουί5. 6, πιο1115. ἥπθ μδα; παρ εδίῃ 

οἵ γέοϊεθοίο ΘΕ τπ0116 οὐτραβ Βαϊ τ [18 ΤΡ ἤτιβ ραγεϊ-- 

Ῥὰδ: (δοίθτππι τῃγο, ἀοοίἥπαδ ὉΙαΥ Γαδ. Ποο π10116 ὑοῦοΞ 

ἕπτ, Δ᾽ θυ ατα πτιατη. ΑΟ ἤοοίιβ φαϊάθηι ἀπ οάϊοδ 601-: 
ῬΟΥῚ5. αἴοοίαθ παριξατα ἤατη ἀὔχτγη τϑάατε; ποτ ἐαἤηθίυ 

ΟΕ ἸῈ ΟΊ ΠΕ 6 πδοαβατίο οὐπ͵αποΐη5 οἱ Βυτηϊα 5. αἰθοξαβ, 

Ῥοΐϑῆ: παιπαᾷπο ἄμταΐα οατὸ εἰζὸ, δὲ ἑαϊιθὴ πίδᾶοῦ [πᾶοτνς 

6 ὈοΥροῦθ Θμη 1. “Δέατθ 1π παταϊᾶο ααταδην ΘΟ ρΟΥῚ5. πὰ- 

Ἀηπ, νὲ] ὃκ Ἰαϊοτρείαινο ψΈπΕΥ5 πὰ, σα] 611 ἀπαρΐαπι 

ΟΧ οδπία, ἀδ ὙἹΠΙ πΙ πη ΟΙΠΙ}α 8 Γαΐρίοο 6, ν} οΥΞ 

ῬοΥῚ8. Ταγϊίαία ὃχ ἱπιπιοῦϊοθ Τ2 0111 ΦΡΙΌΠΟμΘ, σνὸϊ τϊη]0 

Βαΐποὶ αἴα, ν6] εὖσ ἀομημιβ, ποδὶ νογίδιβ. οἵδ, αὕδπ ΡΥ 

ογαΐ, ὀδταοσθ. Ἠδρθηᾶα ῥταθίοσθα δ δὲ ἀδ Ῥοξομθ Ἵοσ-- 

Πδγαξῖο, αὐ δὰ τἰϑενΐον {πουιέ, ἐξ ἀδ δε ἀν ΊΘῺ ἐδ" 

πη [6 πὸπ ἔβηβη), [οα Πχῆμ]) ἐσέσηι 1π Βτιυητ ἀπ ἐ4}1- 

ἀαμηΐμιο πα ανοῦιε, ἐξ ἄἀθ 1015 Ῥατὶ πιοάδ. Ἐπ ἐς Πδυϊι- 

ἄπ νοῦο ἔνθ πιο Πἰααῖπε, (ϊέσαθ᾽ ἐπέ ἀτοδο ατοὶ 

φομΐαθν,) αὐτου αἴϊαπα ἥπς Ἀπ! ἀϊξαΐς ἔποῦϊε, οοΠσΟΟἰ 11} 



2.8 ΤΑ ΔΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

Ἐᾶ. Ομτε. ΥΊ. [ι45. ΑΒ. Βαΐ. ΥΥ. (67. 
τεϑράφϑαι τὸ σῶμα, γεγυμ ἄσϑαιυ δὲ ἐνδεέστερον. ἔμπαλιν δὲ, 

ἐπὶ τῆς σχληορότητος, ἢ τετρίφϑιαι σηληρῶς, ἢ γεγυμνάσϑαν; 

πλείω μετὰ τοῦ σχληροῦ σώμοτος ἐν κόνει. ξηρύτης δὲ τῆς 

ἕξεως ἔνδειαν πόματος ἢ τροφῆς, ἢ ἀγρυπνίαν, ἢ μέ- 

ομναν βιωτικὴν, ἢ πολλὴν τρίψιν; ἢ γυμνάσιον ἄμετρον 

ἐνδείανυται. ταῦτά τε οὖν βίον. σκεπτόμενος. ἐπανορϑοῦ- 
σϑάν ἂν ̓ δυνηϑείης χαϑ᾿ ἑκάστην ἡμέραν τὸ σφάλμα, πρὶν αὖ-- 

ξηϑὲν δυσίατον γενέσθαι. μέμνησο δ᾽ ἀεὶ τοῦ πᾶσαν ἀμε- 
τρία» εἷς ἐπανόρϑωσιν ἄγεσθαι διὰ τῆς ἐναντίας ἀμετρίας. 

ὃ γάρ. τοῦ σκοπὸς. οὗτος ἁπάντων ἐστὶ ποιγὸς τῶν παρὰ φύ- 
συν.. ὥστε 'χρὴ προσθέντα σε τῷδε τήν τὸ τῶν σωμάτων 
αὐτῶν διάγνωσιν, ὧν προγοεῖσϑαι ΞΕ ἑχάστου τε τῶν βοη-. 

ϑημάτων τὴν δύναμιν, ἁπάσης ἐπιστήμονω. τῆς. περὶ τὸ 
σῶμα τέχνης γενέσϑαν, παϑ᾽ ἣν οὐ μόνον τοὺς ὑγιαίνοντας 
ἂν ὑγείᾳ διαφυλάξεις, ἀλλὰ καὶ τοῖς νοσοῦσιν ἀναλήψῃ τὴν 
ἀῤχαίαν ἕξυν. : : 

ῬΤΟΡ6 πυϊρΙπιοαΐάχη 66 οὲ ὀουρὶβ παΐγίατπι, [6 Θχοχοίία- 
ἴμππι Ῥδτοῖπβ 66 ρηΐαπάμπτῃ δΈ, Οοπίτα ἴπ ἀπγ]16., δὲ 

ἀυτίίος ρουϊγιοξαπι 66, δαΐ τὐὐπιΐσπι οχογοϊϊαίπτα, ἰάψπὸ 

οαπὶ ἄπτο δαάνοσίαυϊο πὶ Ῥανοτο, Ἰαδιοαπάμπιῃ. ᾽οοίίαβ' 

νοῦ Βαρα8 Ῥϑπανίαιη ῬοΟΙουβ οἱδίνθ, δπξ νἹρὶ]165, δαΐ 

νἱίας [οΠτοϊξα απο, ἀξ γα] ξαπὰ Ιοοθη, δαΐ Ἔχοσοῖ- 

ἰαϊοθμι ἀπηπηοαίοαμη 1ηᾶϊοαί. ΠΤΐαθο 1δαπα 1 νἱΐα οου-: 

Πάογαμβ ΟΟΥΥσΟΓΘ θυγόσθιι «ποῖα Ῥοΐοσῖβ, ὈυἹδαπαπι - 

ἡπαυιοῖβ ΘΥΥΟΥ οαγαΐα ΟἸΠΠΟΊΠΟΥ οναᾶαί.Ό ϑϑιρευ δαΐεπι 

ΠΟΥ ΠΘΥ8, ἜΣ ΟΘΙ.ΠΔ ΟἸΊΠ6ΠῚ σΟΠΣΡΕΣΟ Θχοαῆῃ εΠ 8 οπιθη- 

ἀαπάπηι; απρρθ οὐηπίσαπι; 486 Ῥγδεΐευ σιδίπται ἡποϊάπηξ, 

οἵῆπθ μὰς οομβ] τ) ουγδί θη ἀϊτιριίασ, πάτο, ἢ παΐς 

Ῥγαβθοθρίο οἰΐαπι οοσρογαμπι, ααΐθηβ ρυβϑῆοοσίβ, ἀϊσποίοοθη- 

ἄογαπι Ῥϑυϊαπι δα]εοθυῖβ, δὲ βπρι]ογ πηι Τϑιθ!οσαπι ἴα-- 

Ομ] αί65 δἀ]υπχοτίβ, ππίνανίαθ Ἴδπι δε, ἀπδθ ΘΟΥ̓ΡΟΙΙ 
Βόναϊτβ ἑποπᾶο ἄϊοαΐα 6, Ῥογιΐαβ ΤοΥῖβ: οα7]π5. ΟρΘ πὸπ 

[αγιῖβ τηρᾶο [πατπι γαϊθπι πιο ἐπθθανίθ, [δᾶ οἰΐατα 115, 48 

δορτοίατξ, Ὀυιβίππη, Παΐμστη γα 65. 



ΑΟΙΌΣ Ε, ; ὅ1ο 

ἘΔ. Οἴιατε. ΨΊ. [τ45, χ48.1 Ἐὰ. Βα. ΤΥ. (667. 
Κεφ, γ. Ὅποϊον μὲν οὖν ἔστι τὸ ἤριστον σῶμα, 

πρότερον εἴρηται. τὸ δ᾽ ἀπολειπόμενον τοῦδε γιγνώσκειν μέν 
σε χρὴ διὰ τρεῖς αἰτίὰς ἀπολειπόμενον, ἢ ὁτύ κακῶς ἐξ ἀρ- 

᾿χῆς κατεσκευάσθη πυούμενον, ἢ ὅτι μετὰ ταῦτα πρός τιΐος 
αἰτίας εἰς τὴν παρὰ φύσιν ἤχϑη διάθεσιν, ἢ τῷ τῆς ἥλι- 

κίας λόγῳ. πειρᾶσϑαν δ᾽ ἐπανορϑοῦσϑαι" πάντα διὰ τῆς 
ἀντιπδιμένης ἀμετρίας " οἷον. αὐτίκα περὶ γήρως. τὸ γῆράς τ 
ἐστν μὲν ψυχρὸν καὶ ξηρὸν, ὡς ἐν τοῖς περὶ πράσεων ἐπι- 
δέδεικται λόγοις. ἐπανόρϑωσις δ᾽ αὐτοῦ διὰ τῶν ὑγραινόν-: 

τῶν τὲ. καὺ ϑερμαινόντων γίνεται, τοιαῦτα δ᾽ ἐστὶ ϑερμὰ 
λουτρὰ γλυκέων ὑδάτων, καὶ οἴνου πόσις, ὅσαι τε τῶν τρο-. 

φῶν ὑγραίνευν τὸ ἅμα καὶ ϑερμαίνειν πεφύκασι. περὶ δὲ. 
γυμνασίων, ἢ τρίψεων, ἁπάσης τε πινήσεως, (ἀπὸ τούτων 
γὰρ ἄρξασθαι βέλτιον, ἐπειδὴ καλῶς εὔρηται, τοὺς “πόψους 

τῶν σιτίων ἡγεῖσθαι,) τάδε χρὴ γινώσκειν, ὡς ἔκ μέρους ᾿μβ 
τίνος ὀρθῶς εἶπϑν ὁ πονητῇ ς, 

. [146] -- - ἐπὴν λούσαντο φάγοι τε, 
Ἑὐδέμεναι μαλακῶς, ἢ γὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων. 

Ὁ καρ. ΠΙ. Αἴααθ ορεπηππι απίάδηι ΘΌσρτι5 σπ) αβποᾶ! 
δι, αϊοίππι 714πὶ 6Η, Οποᾶ δπίομ ἃ" δυ785 Ρογθοξοιο 

ἀείοοϊε, [σῖτα Ἰίοϑῖ, υϊθτιβ 18. ἄθ οαυῆβ ἀοξεοί δ, δαξ ααοᾶ 

Παΐϊῖπι 1 πΐοτο σἱοίο ἤαΐα Ταϊε, βοΐ ᾳασᾶ απδιθοὲ ἀ6 

᾿ὈδυίΑ φοῆδα ἴπι αἴεοίΐμσα. ργαθίξυ πιαΐπισατι ἱποϊαϊξ, δαΐ 

φοἰαϊί8. χαϊοπθ, Οἰηπία γεγο σουγῖσομα ΡῈ. οοπέτατίστα 

Θχοοπμτι Γππΐ, ϑαπίπηα Θηΐηι , ὃἢ ἄς Ποο ῥυΐγατιμι ἀΡ61η, 

Ἑηρίδατα Ποσπιηαπο εξ, σοπεῖ ἴῃ. ΠΡργο ὅθ. Ὑδιηρουατη θη 5 

εἢ οἴοπίπη, ΟὐοΥνῖσοῦ 1ἃ ΡῈ δα, ᾳιδ6 οαδἰδοίπηξ οἷ 

Ἠαπιροίαπέ, ὙΑ]ὰ [ἀπὲ Βάϊπθα οαἄα δὴπατνθτι ἀπϊοΐαπι, 

ΕΓ νἱμῖ ροῖο, ργδθϑίεσβα . 6ὃκ οἱδῖβ απϊσαπαπα πυπηθοΐδτθ 

δὲ σα]ίασουα πδίπτα ροίαμπί. δὴ6 δχεγοϊ αίίοσθ νϑυο, ξεὶ-- 

οἴομιθ δὲ οὐηηὶ πηοία, (4 818. 6πῖπ οοορὶΠ 6 οἱ [δΐτ8, 

πδὴι τϑοῖα 1Ππᾶ ἀϊοξαπα αὐθ σου, Ζαδον οἔϑεπι ργαθορεῖαξ,) 

μαθοὸ [οῖνο Ποθέ, ροδίαμι οχ ραγίθ σϑύπηι, ἀϊχι 8, 

ὕε ἰανῖε, ἢωπρβέᾳιθ οἐξιιπν,, .- οἷϑέ πιεπιῦνα ῶρονξ. 

Ναπιφωα ἤασο. διοθα πὲ. --- --΄ὶ 



220. ΤΑΖΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

Ἐδ. σματε, ΟἹ. [τ45.} Ἐᾶ. Βαεῖ, ΤΥ. (267. 
οὐ μὴν τό γε σύμπαν ἐν τούτῳ ἐέτακται, δέονταν γὰρ οἱ 

γέροντες οὐδὲν ἧττον τῶν νέων εἷς πίνησεν “ἄγειν τὸ σῶμα, 

κινδυνευούσης αὐτοῖς σβεσθῆνοαν τῆς ἐμφύτου ϑερμασίας, ἐπεί 

)ς τῶν ἀξμαζόντων σωμάτων εὑρίσπκονταί τύνε φύσεις, ἤσυ- 
χίαφ δεόμεναι, περὶ ὧν εἴρηται καὶ Ἵπποκρότει; 7ερόν- 
των δ᾽ οὐδεὶς χοηζειν πταντελοῦς ἡσυχίας, ὥσπερ οὐδὲ γυμγα- 

σίου σφοδροσῦ" ῥυπίζοσϑαι μὲν γὰρ αὐτῶν δεῖταν τὸ ϑερμὸν, 
ἐξελέγχεται δὲ κατὰ τὰς σφοδοοτόρας πινήσεις,. αἵ μὲν οὖν 
ἱεγάλαν φλόγες οὐδὲν ἔτν γχρήζουσι τοῦ ῥιπίζοντος, ἀλ} 
ἑαυταῖς εἶσιν ὑπαταὶ πρὸς τὸ διωασώζεσθιαί τε καὶ ἐρατεῦν 
τῆς ὕλης. οὔκουν οὐδ᾽ ἀνατρίβεσθαι ἄμετρα μετὰ τοῦς 

ὕπγους ἕωθεν ἅπαντες οὗ ἀπμόζοντες δέδνταν, παθἄτιερ οὗ 
γέροντες. ὃ γάρ τὸν σποπὸς τῆς τοιαύτης ἀνατρίψεως ἅμα 
λίπεν γινομένης διττός ἔστιν, ἢ κοπωδὴ διάϑεσυν Ἰάσασϑαι, 
πρὶν αὐξηθεῖσαν ἀνάψαι πυρετὸν, ἢ ἀῤῥωστοῦσαν ἀνάδοσιν 
ἐπεγεῖραι. πολλοὺς γὰρ ἄτροφοῦντας ἔν μαχροῦ χρόνου ὅᾳ- 

δίω; ἐν ὀλίγαις ἡμέραιᾳ ἐσαρκώσαμεν, ἐπὶ τὴν τοιαύτην ἀνά- 

γομ ἑαήθη πὶ πος σι! οἴ Ῥοβέππι. Ῥοπηϊαὶ δηΐπι 

Γϑιυ πδὰ Γοδιδ ἀξ Ἰπνθαιη ΘΌΥΡτΒ. πον, ἅτιπηι 

τηπέαθ5 ΔΗΟΟΠΣ ΦΆΟΣ. οχιπριϊ ἴπ 815 ρου! οίατ. Ναὶ 

σολρότυυι, αὕ8θ π᾿ Πογθηΐα “δοίαΐα ἐππὲ; ποῖ. ἀδίμι πε απ|ᾶ8 

ἀυϊοΐοπι ροϊαϊθηξ, ἀἄἀθ «τῖρι8 ΠΡ Οοταδβ Ῥυοάταϊε: - δό- 

ἤῶπν ΦΕῸ ΜΘΠΣΟ αιυξεέθην ἐπ: ἐοέο ροιξεέαξ, {δὶ τυιϑδ ἐχθγ-ἰ 

οξεέεοσν »εὔδπεθῦδ. δα οαΐτη ΟΠ ΡΥΟ ατποᾶδηι! δχοιίατε 

δοοοπάϊατιθ ΟὍ]Ὸ} δογα ἀοίαδταξ, ὑοπδια  ἸΟΤ ὃ δπΐθπι 

ἡποίῃ ἀἸδ)οιίαν. ΑΟ χπργδὸ απίδοιῃ ἢαγηπιδα ο7πό, φαοα 

τα δοοοηᾶαϊ, ταϊπιὸ οσδπὲ, συμ [ἀἐ8 Ἰρίαθ ἢ] δὲ δᾶ 

Ταΐοϊαπι ἥπε; δὲ αἵ τηαΐοτίάθ ἀοπηϊπθηΐατ. ' ΕΥρο πθὸ ἃ 

ἴοτπιο πδπθ Ῥρίοαυ ἀεβάοθταπε οἴηπεβ αϑίαϊο ΦοΥ π 68, 

που [6π68,. ἀπαπι ο)αβέμοαΐ ΕΡΙΟΙΙοΠπ18; ὅπ δα ρἱ προ 

ἄϊηθ δαϊμπροίασ, ἄτπρίθς ἴοοροβ δὲ, πϑρε αὐ νο] Δ Πα: 

τ αἰοδίαχα ἰατιδὲ ρ δ, ἀπανὰ ἱπαποίά {ερύδηι δοδοιᾶαΐ, 

61 ΣΡ ΘΟ, ]Π]απὶ ἀϊβυτρθυαϊομ8. νἱβὺ οχοιξδι, Ναῖι ἐπα τοβ 

Ἰοῆδο ἰθιηρογδ τηβοῖθ Ἔχία βοοθηξθβ. ΘΠ ἰϑηποῦ! ]οοηθ δά- 

ΔΙΡΙΐα [60118 Ῥαποῖὶδ ἄϊθθαβ ὅδνυπθ ἹπὶρΙονιπίεθ. Ῥοχαα 
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ἘΔ. Ομάτε. Ὑ7. [143.] ἘΔ. Βαΐ. ΤΥ. (267, α68.) 
γοντὲς τρίψιν; ἄλλ᾽ ὅπερ ἄλλοις κατὰ πάϑος ἐν χρόνῳ τεἰνὶ 

γίνεται, τοῦτ ἀεὶ τοῖς γέρου(: δ)συν ὑπάρχει, παὶ ψυχρὸν 

γὰρ ὅλον αὐτῶν ἔστι τὸ σῶμα, καὶ ἀδύνατον ἕλκειν τὴν΄. 

τροφὴν ἔφ᾽ ἑαυτὸ, καὶ κατεργάζεσθαι καλῶς, παὶ τρέφεσθαι 
πρὸς αὐτῆς. ἀλλ' ἡ τρίψις ἐπεγείῤουσα τὸν ζωτικὸν τόνον 
αὐτῶν, Χαὺ θερμαίγουσα τὰ μέτρια, “τήν τ᾽ ἀνάδοσιν εὗπε- 
τεστέραν ξογάξεταν, καὶ τὴν ϑρέψιν ἑτουμοτέραν. οὐτῶ τὸν 
χαὶ διαιτώμενον γέσυ τε πολλοὶ τῶν ἀτρσφούντων ἐσᾶργώ- 
θησαν; οἵ τε γέροντεβ ὠνίγαγτο πάντες. ᾿ ὃν μὲν δή σοι 
τοῦτο κὠθάπερ τὸ γυμνάσιον ἔστω τοῖς γέῤσυσὶν ἕωθεν 
γιγνόμενον, ἡ μεῖ ἐλαίου. τρίψις, ἐφεξῆς δὲ περίπατοί, τα 

καὶ αἰωρίσεις ἄκοπον, στοχαζομένῳ τῆς τοῦ γέροντος δυνά-. 
μεως. διόπερ ἡμῖν εἴρηταν πρόσθεν περὶ ἐδεσμάτων τε Ξαὺ 

πομάτων οὐκ ὀλίγα᾽ παραδείγματος δ᾽ ἕνεκεν παὶ γῦν 
εἰρήσεταν περὶ τῶν γυμνασίων, ὑπὲρ ὧν ἐμάϑομεν ἔμπρο: 
σϑεν, ὡς τὰ μὲν ὀξέα, (προσαγορεύουσιν δ᾽ οὕτως, ὧν αἱ 
κινήσει! ταχδῖαν;) λεπτύγει τὸ σῶμα; τὰ δ᾽ ἐγαϊτία παχύνξι; 

φαοᾶ 41115. δὰ αἰδοίῃ ὀερέο ἐπ ἑθηιροτα ποι αϊξ, ΣΕ ΓΘΠ10 69 
Δάο; Ῥεγρθίῃθο,. φαΐρρα απουδπι Ομ 6. ΘΟΥ̓Ρτι5 ἔγΊ στάνη, εἰ, 

χε Ῥοΐβηβ αἰϊπιοηΐαπι δα ἴθ ἔγαῆεσθ, δίῴαδ τὰ ῬΕΟΡ6 

ΘΟμΟΟΥΘ, 6Σ δοαα παΐνῖ; 564 ΦῬροίο, αιπιπ εἴ νί[α]8 

ΤΟΡῸΣ οποιἐθε, δὲ πιοάϊθθ οαϊδίδοίϊαι, εἴποιε, τὶ οἱ αἰ ἢυϊδα- 

ἢο ἀπίπαθηε! δὲ ΤδοΠὸν, δὲ παρὸ ῥτοιηρεῖοσ. Ηδὸ 

νἹοίπ5. χταϊϊοπδ δὲ ανθπαβ πὸ ρμαποῖ, απὶ δχ οὖ, διασά 

αἰϊπνόπέαπη 18 ἀιΠγρτιίαγη 1π ΟΡ Ρ5 ποὴ εἰ, δημδόϊ δ 

ἀπε, ΘΑΤῺ5. 1πΟ ΘμΙ ΘΗ α ΥΘΟΘΡΟΥ, δὲ ἴδιεβ Ὀ]Δπ8 

ΟΠΊ65 Πνποίαμη ποῖ ραχνάπι Γδπίεγαπί. Αἴαπο Βαρό αὐϊ- 

ἀθῖ τὰ [ϑηΐριι5 νοὶ! οχογοϊίαῖῖο πὲ τπᾶπς δαἀπιϊηγαία, 

πθηρ8 Φρσαΐο ὄππὶ ο160; ῥοῦ πᾶπο 1παηραϊαίϊο σεϊξά- 

ποαπθ, 4146 ἔαπιθη Πηξ ᾿πΐτα 1ΔΠΠ αι! πηι, παρ ἐα, γαϊίοιθ 

Ὑμταη ἱρῆπβ ἴδῃ; απδτατα  σαπία ἃ Ὁ1015 ροΐϊοπθαπο 

ποὰ Ῥϑθοα ᾿γυὴι5 ἀξχίπβ; πᾶπο δ ὀχογοϊίαίπΐθὰ5. ἅπο- 

(8 Θσθιη}  σαμία απαράδτη ῬΟΠΘμη 5, ἀθ {πιρυ5 Πμᾶθο 1π 

Σωρουϊοσίρτιβ ἀϊἀτοίτητιβ, ἀπο ἀοαία δχδγοϊέαεϊο (β6. ἐπλπι 
νοθδηξ, σα5. Θο θυ 8, τποίπ8 [1ΠῈ} ΘΟΣΡα8 δἰίεππαΐϊ, οὐ 

Θαβκῦξ «Οἱ. σι. ; Χ 
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8. Ὁπατε. ΨΊ. [145.} ἘΔ. Βα[, ΤΥ. (αῦ8.) 
σαὶ «τολλὰ μὲν. ξηραίνεν, τὰ δὲ μέτρια σαρχοῖ, δέλεκταν δὲ 

καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἂν αὐτοῖς διαφορῶν ἁπασῶν, ὥσπερ 7γε 

καὶ περὺ τῶν. τρίψεων. αἵ δὲ τῶν γυμνασίων ἰδέαν τοῖς γέ- 
θουσιν, ὅσαι τ᾽ ὠφέλιμον καὶ ὅσαν βλαβεροὶ, χρυϑήσονται 
τῇ τε τοῦ σώματος ὅλου διαϑέσεν καὶ τοῖς ἐνοχλοῦσι σα- 
ϑήμασι. τῇ μὲν ὅλου τοῦ σώματος διαϑέσεν κατὰ τάδε. 

τὸ μὲν γὰρ ἄριστον τῇ κατασκευῇ σῶμα ,΄ περὶ οὗ μέχρυ 
δεῦρο πεποίημαν τὸν λόγον ξξ ἀρχῆς, ὥσπερ ἐν νεότητι πρὸς 
ἅπαντας τοὺς σφοδροτάτους πόνους ἐπιτηδειότατόν ἔστι, 
οὕτως ἐν γήρα πρὸς ὕὅπαντας τοὺς μετρίους τὸ δ᾽ ἤτου 
παχυσκελὲς, ἤ εὐρύστερνον, ἤ περαιτέρω τοῦ προσήκοντος 
ἐσχνοσκελὲς, ἢ ὅσοις ὃ ϑώραξ μικρός ἔστιν, ἢ κομιδῆ στε- 
γὸς, ἢ τὸ βλαισὸν, ἢ τὸ δαιβὸν, ἢ ὅπωσοῦν ἄλλως ἄἀσύμ- 

ἰμετρον,. εἰς τὰ πολλὰ τῶν γυμνασίων οὗκ ἐπιτήδειον. 
ἔν μὲν γὰρ τοῖς διὰ τῆς φωνῆς γιγνομένοις ὃ πακῶς παρε- 

σκευασμένος ϑώραξ, ἐν δὲ τοῖς διὰ τῶν περιπάτων τὰ 
σκέλη βλάπτεται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπί τε χειρῶν 

εἰρῆσθαί μον νόει, καὶ τραχήλου, καὶ νώτου; καὶ ὀσφύος, 

{τανΐα οσαϊϊατα γθαδίξ, ταυ]ία σουρτβ Ποοαΐ, πιϑαϊοουβ ορα- 
ἴχπη φυαθῆαί. Ὀϊοΐπμῃ οἵδ οὲ ἀθ᾽ ϑαθίθι:8. οὐ ηῖρηβ Θκαχοί- 

ταϊοππτη δία οἐΐϊδην ἔνιοι ποτ αἰ γθι 15. Ὑουαμα 

Θχοσ οι ἐδ οχ}8 Τογπιαθ,, 4πᾶς ΓΘ μθ 18 τιΐ1165 δυξ πιοχῖδθ ἤπΐ, 

ἔπη 6 Χ ΘΟΥΡΟΥΪ5 ἰοΐϊπ8 αἴοοϊα. δὲ. οοηΓποίπάτιθ, ἔπιτι ν 1118 

ἀρῆβ, πᾶς 1πξεπαπέ, Ἰη ε!Πσοπΐοσ. Ἐπ ἰοϊάτα5 σΟΥΡΟΥ 8 οἵς- 

ἔεοῖα δὰ πιο τποᾶάμπη. Ναι ορξϊμι ἢαΐπῃβ οουριβ, ἄδ 

4ὰο [ιϑοΐαπιι5 [ουηηόπθηι δοίμημβ, Ποαΐ ἴπ ἡανεϑμίαία ε 

χομ ΘΕ Πιπιοβ «ποία ΙΔΡογο5 :δοπθαμ τηρπκίμηθ δ᾽, 

ἀτὰ ἴπ [ἐπροία {6 παρεὲ δα ογππθ5 πηϑάϊόογοβ. Οποᾶ νϑῖοὸ 

φαΐ ογαίπβ ογαυρ5. 6, ἀξ Ἰαΐο ρθοΐουβ, δξ οὐ ΌΥΙΡι5 

Πα απᾶπηὶ ΤΆ οἵ συ ριβ, δὶ; ατιοᾶ δχίρτιο οἷ 18ο- 

τὰ06, δαΐξ δαἀιηοάμππι ἀπραῆο, δὶ ᾿ναϊριτα 6 σάγηγηνθ, 

αὐν Δ11Ὸ .απονῖβ Ῥϑοίο ἃ τηραϊοογίίαίθ τϑοθᾶθηβ, 14 δ 

ῬΙογαβααθ Ὄχϑυοϊαοπαπὶ ἱπαρίμγη οἤ. Οαΐρρα νι Ποία 

ἔσαναβ, ἔπουαχ ἴπ 115, 4π86. ῬῈῚ νοσθηι δᾶμημ! Πτυιίττ,, οἵ- 

Του αταν., ογατα ψογῸ 610 ᾿τδυη)] δ ϊοτιθηι Ἰαδάπιαίαν. Δά 

πυπάθχ, τηοᾶπη ἄδ ΤΔΆΙΡΙι5, 60110, Ὠππιοτο, [11}}15; 
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8. Οματε. ΨΊ. [145. χά4,} τς Ἐδ. Βαῖ, ΤΡ. (468.) 
ἰσχίων τε καὶ τῆς. δάχεως. ὅλης. δ᾽ τὸ γὰρ ἂν αὐτῶν ἢ κακῶς 
ἐξ ἀρχῆς κατεσκευασμένον,. ἐξελέγχεταν μᾶλλον. ἢ ῥώννυται 
γυμναζόμενον, εὖ μὴ ἄρα τις τὰς συμμέτρους πἴνήσεις 

[144] ὀνομάζειν. ξϑέλευ γυμνάσια σύμμετρα τοῖς ἀσϑεγέσι 
μορίοις " ἄλλ οὕτως περὶ ὀνόματος μᾶλλον ἢ ἢ πράγματος ἥ 

ἀμφισβήτησις ἔσται. τὰ δ᾽ εἷς ὑγείαν διαφέροντα τῷ ,γέ- 

ροντὺ γυμνάσια διὰ τῶν ἰσχυροτέρων χρὴ ποιεῖσθαι μορίων" 
συγκυνεῖται γὰρ ἐκείνοις καὶ γυμνάζεταν τὰ λοιπά. καὶ μὲν 
δὴ καὶ ἔϑη μεγίστην ἔχει μοῖραν εἷς αἵρεσιν ἔδέας γυμνα- 
σίων. ἄποποί τε γὰρ αὐτοῖς αὖ εὖϑ' σμέναι. γίνονται κιγή-: 
σεις, ἥδονταί τε καὶ αὐτὰς ἐνεργοῦντες, ὥσπερ αὖ πάλον 

ἐν τοῖς ἀήϑεσιν ἄχϑονταί τε καὶ κοπώδεις γίνονται: τῶν 

δὲ τεχνυκῶν ἐνεργειῶν οὐδ᾽ ἅψασθαι ᾿δυνατόν ἐστι, ἢ αὖ-: 
λεῖν, ἢ σαλατίξειν, ἢ «ιϑαρίξευν, ὥσπερ γε τῶν κατὰ παᾶ- 

λαίστραν, ὅσον παλαισμάτων ἀμαϑεῖς. ἕχαστον οὖν. τῶν 78) 
βθόντων ἐν τοῖς συνήθεσι γυμνάζευν, ἀνυέντας αὐτῶν τὴν 
σφοδρότητα. τρίτος δὲ σκοπὸς ἰδέας γυμνασίων ἀπὸ τῶν. 

οοχὶβ δὲ ἰοίΐα ἔρίπα Ὑαπι ἀϊοΐππι. “20 Ὲ611156. ᾿δαϊοφαϊᾷ 

ὅπηι 65 ᾿ἴ8'. Ῥάττιπι Υυἱΐβ Ὁ 111ὸ σοπάϊίαπι 6, 14 [Ὧπ 

οχοσοϊἑαμᾶο ΩΡ ΟΊ] ᾿ ροΐαβ ἀίθηι ἤγπιαπι γοαάτξαν, 

αἶα ἢ ομΐ, τηοδεναΐοβ. τποίτιβ “πη 6 0 11118. πιθηιβιῖς. τποάϊοαβ 

ΘΧδυο ἐδ 65. ΠΟμ 1616 Ῥ]ασοῖ; νοῦ 118 ἄς ποιηΐπθ 

τηᾶρά5. Πδη ἀ6 16. 115 ἔπους. Θθμιρύιβ γεγο ἀπαθ Ῥγαθοῖ- 
Ῥυα δᾶ [απιϊαΐθ θχογοῖα [απξ, ἤδθὸ Ὁ6Ὶ σΑ] ποτα 5 

ΘΟΥΡΟΥ5. ῬϑΡΈΘ5. “Γατΐ  ομοϑίιπᾶα, αὐἶρρο δἴιπὶ ἀαἼθει5 τῈ11-- 

4π66 Πιάπὶ πιονδηΐαι ἐχεσοθηΐησατια, Οαΐη οἴΐατν οομ[Δ6-- 

τπᾶο χηαχίηθαπν ΠΡῚ νϑπάϊοδὲ ρατΐθπι δᾶ δχϑγοὶ ἐα 10 115 

Πρθοΐθπι ἀοισοπᾶαμι. Νατι 4π4ε οομίποία ἴππε, τὲ πὐΐπὶ- 

γτὴ8 1αἴανία ἀτιο5 Ἔχογοᾶπέ,. οἔζατα ἀοἸθοίαπί, ΠΟσΕΙ 6 41- 

γουῖο, απαθ Πιαθία Γαπέ, ἔα ἀἸ Πρ απέ, ἔππι’ νεγὸ Ἰαϊϊαπξ, 

Ῥουτο ααΐραθ. ορδυῖρηβ αὐτί ορὰβ οἷ, 864 16 δέϊησεγο 

ἀαϊάθι ἴθ πθ5 μοΐογιηξ: ποὺ ἘΠ 01α᾽, πομ ἴᾳρα [ὍΠαΥΘ, ΠΟΣῚ 

οἴἴμανα; πο πϊαρῖ8. «πιατῃ α86 ἴπ' ρα]αθῆγα σογαπίῃν, ἀπὶ, 

Ταοίαβ Γαπὲ ἸΡΠΔ. ὅ'6η65 ἰρίξαν σμηη65. σου ΓΘ ε5. ἸΘΡοσῖ- 

Ῥὰ5 [πὲ Θχθεθομαι, [δα ἕδπιθη νη θπιδηξῖα ΘΟυΣ ΓΘΗ21Π8. 

Ῥορπατα, (πιο ἀΠδῚ ἔ, (ἢ ΘκονοΣ α Ἰοσ8 Ζοσηχατα Ῥυδο ΕΊΤΕ, 

Χ 2 



2.4 1 ΖΖΗΝΟΥ͂. ΧΤΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. ΟΒατε, ΨΊΙ. [144.1ῦϑὄ ᾿ Ἐᾶ. ΒΆ{. ΤΥ. (668.) 

παϑημότων λαμβάνεται, κουνὸς μὲν πάσης ἡλικίας ὑπάρ- 

χων» οὗ μὴν ἴσην γε τὴν δύναμιν ἐν ἁπάσαις ἔχων; ὅτι 

μηδὲ τὴν βλάβην ἴσην ἐργάζεται παροφϑείς. ὅσοι μὲν γὰρ 

ἑτοίμως. ἁλίσκονται, σχοτώμασιν, ἢ ἐπιληψίαις, ἢ ὀφϑαλ- 

Μίαις. σφοδραῖδ, ἢ ὠταλγίαις, οὗ χυὴ τούτους ἐπινεύοντας, 

ἢ κατακύπτοντας, ἢ παλινδουμένους χαμαὶ γυμνάξεσθαι, 

περιπάτοις δὲ πολλάδις, καὶ δρόμοις μετρίοις; αἰωρήσεσί τὲ 

ἐπὶ. τῶν. ὀχημάτων ἀκόπως χρῆσθαι, παροπιλησίῳ δὲ τρόπῳ 
“καὶ ὅσοις. παρίσϑμια ῥᾳδίως; ἢ ) ἀντιάδες, ἢ συνάγχαι γίγονταε, 
“δὲ ὅσοις γαργαρεὼν ἑτοίμως φευματίζεταί, καὶ ὅσος οὖλα, καὶ 
ὅσοις ὀδόντες, ἢ ὕλως τι τῶν κατὰ τὸν τράχηλόν τε καὶ τὴν 
ὅλην κεφαλὴν μορίων. ἡμικρανίῳ γθὺν ἐλοχλοῦνται πολλοὶ 

καὶ, τένοντος. ἄλλου συνεχῶς ἀλγοῦσιν ἐπὲ μικραῖς προφάσε-, 
σὶν.. ὧν οὐδεὶς ἀνέχεται .γυμτασίου πληροῦντος κεφαλὴν, 
ἀλλ ἔστιν. ἅπασιν αὑτοῖς τὰ διὰ τῶν σκελῶν ὠφέλιμα; κατ 

ϑάπερ. γε. τοῖς ἀσθενέσι φύσει τὰ σκέλη βελτίω τὰ διὰ 
τῶν ἄνω μερῶν γυμνάσια, χειρονομίδν, τε. καὶ ἀπκροχειρισμοὶ,. 

Ὁ αἰϊεοίοις, Γανηϊτην »,. ΟΒ1Π18. ᾿αυϊάδη ᾿δδἴδε 8." ΘΟΥΠΤΏΠΏ6, 

ὯΝ ἴδηιθλι ῬΆΡΘηὶ ΠΡΙᾳα6. νἹπὶ ΘΡΕΣ:8Π5.;. απτιη; Ὑ66 ῬάΤΘ ΠῚ 

πριζαθ ποχαιῃ. τ δρ᾽ θοίνην ἀπεχαῖ, .. (ττοβ. θη ΟΧχ᾽ 1δνὶ 

οατία ψογεῖριθ5, ΟΥΑΙ 4165. ἀηουδ.,. ργυανίβϑ: ΟΡ ΕΠ ΑΙ γηϊᾶ, 

σψ68] δὐχάτιχη ἄο!ογο8 π|6816 ΠαΡΘ ΗΕ, 1185 πο παΐο οαρίία ἀοι- 

ονα,. δαξ Μαχηΐ νοΙαίαξίβ. Θχθσοὶταρὶ τιθη ἐκρεϑαϊ, 1π|ὸ 

Ἑαχα Δι Ρα]α θη 6 ἴδερε, ἴατῃ οαγ[α παθα]οοΣῖ., ἴμτη 5εῇα- 

ἔοι 1π ψϑΠ]οι}15,. εἰΐρα ἔα  σαίϊου δ; τ. Ο 5112111 τποᾶο 

ἤϊε φαίραϑ. ἐαβηῦ σι ἔαγλοχαβ, δΐ σ᾽ ἀυ]αγτην ῬΆΏ]Ὸ 

Γαρχα Ἰαυγῆροιι Βίαντα ταοῦῖ, δοξ δηρίπαθ {8 ο116 ἱποῖ- 

ἀππε,, Νδο φιάρηβ. ρῥυοηρίθ ἴῃ οΟἸ πη 6]]απ, ρἰηρῖνδϑ, 

ἀρηΐο5, :ἀϑηΐααθ ρανίθηϊ 8] ασδμ ΕΣ 115, 86. οἰτοα, ΘΟἸ] πὶ 

απΐ ἰοΐαχη. σἀρτι ΒΑΡ φησ, Ἐπ κΊο 65 Ῥεοξαιρεηί.. Οτπῖρρα 

ὨΟΙΒΒΆΠΙ Ἡφηϊογδηΐα ἐμ είξαγτιν,. 41115 ἰεπᾶάομοβ οοπξτπο 

ΕΧ Ἰἰϑθνὶ φαδῆθοι οαπίαᾳ ἀο]θαΐ, Οπογτ πϑμῖο, οχϑγοῖία- 

ἔλολπθχα [αΠαγιοῖ, απᾶθ᾽ σαραΐ 1πρ]οαΐ, [ἃ [μην 5. οἸλμθ118 

ἅπὲ6 ῬΕΡ ΟΥαχα βευθηξαχ. ἘΠῚ 5, Πομξ 6 ἀϊνοχίο, αυἱ πᾶ- 

ἴαμα: ἀχαθ 6015. ἕατε, ΟΥπνρα5, ἘΠ Γαρογυιοσῖρτιβ Ῥδιρι5 

ΘΙΧΟΧΟΙΩΥῚ οἱξ Γαξάτιβ,, τηδηπαιχπι Θχϑ οί αι ομίβιιο " Δογοομο- 



ΟΓΟΣ. 8. ἐξ ὅ.λ5 

ἘΠ. ΟἸνατε. ΨΊ, [1332 ε Ἐδ; ΒαΓ ΤΡ. (682 
καὶ δισκοβολίαν, καὶ ἁλτήφων χρῆσις, ὅσα τε κατὰ τὴν. στα- 
“αΐίστραν γυμνάξεταν χαμαὶ πάντας τοῖς γ8 μὴν τὰ μέσον 
μόρια χειρῶν καὶ δπελῶν πάσχουσι ᾿'δᾳδίως ἅπαν μὲν εἶδος 
ἐπιτήδειόν: ἔστι γυμνασίων; ἐπεὶ τῶν ἄλλων «τις. ἀπείργευν 
σκοπῶν ἤδη δὲ τὰ μὲν χατὰ ϑώρακα τοῖς κάτω μᾶλλον 
χαίρει, τὰ δὲ κατὰ Ζύστιν ἢ νεφροὺς τοῖς ἄγω; σπλὴν δὲ 
αὶ γαστὴρ καὶ ἧπαρ ἔντερά τὲ καὶ κῶλον," ὥσπερ. ὃν τῷ 
μέσῳ τῶν χάτω μερῶν ἔστιν, οὕτω καὶ τοῖς - γυμνασίοις 
ὁμοίως χαίρει, τάς γε μὴν τρίψεις ἐπὶ τῶν ἀσϑενῶν μορίων, 
ἐν οἷς μὲν χρόνοις γοσοῖ, φυλάττεσϑαν προσήκει; -ἔν: οἶο᾽ δὲ 
ὑγιαίνει : προσφέρεσθαι μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις, καὶ. μάλιστα 
τὰς ξηρὰς, ἐπὸὺ πλεῖστον ἀνστρίβοντα διά τὲ τῶν ὀϑονίων καὶ 
ἱμόγαις ταῖς. χερσί... καὶ μὴν δὴ καὶ ὁσαυ-κατὰ περίοδον ὀδύναι. ἕ 
ψίνοτταν μορίους τισὶ, οὐ σμικρὸν “γίνεται κώλυμα. τοῦ ͵γί- 
γεσϑιαι τοιαῦϑ'. ἢ τρίψις ἂν τῷ μεταξὺ. χρόνῳ. "“παραλαμβι- 

γομένῃη, “καὶ μάλιστα πρὸ δυοῖν ἢ)" ἱτρρῶν ὡρῶν τοῦ -παᾶ- 
ροξυσμοῦ! ῥιάννυταυ. γὰρ ὑπ᾽. αὐτῆς. τὰ. μόρια, καὶ ἧττον 
δέχεταν τὰ συνήθη κατασκήπτοντα ῥεύματα. ταὺὐτὶ μὲν οὖν 

ΦΊΒΥΩΒ),. ΦΙΓΟΣ Ἰαοῦα,, ΑἸ ον πα πῖζαι, ῥγάείθσθα Ὃϊ9. ομιτήρπέ, ἢ 
ἀπο 1π΄ ρῬα]δοῆχα πὴ οχεχοθπε, (ΔΕ φπογαχα, πϑᾶϊδδ 

ΟΥτσα πὶ ὈΥΔΟΒΙοσ απ π6. ρατἕθϑ.᾽ ορρογίαπας. οβθπβοθ 118 

[Ὧπ|, 118 αποάνίῖβ. δχοτοϊ(αίολταη βομτβ ἰἀοπθαστα ἐπευΐξ, 

χηοάο Ὧ6 το ααατιαν. οὐπί ἀρταϊουπτη. 8116 Ῥγοβεροδέ, 

Δαπη. ψ61Ὸ απδθ6. οἶγοα {πογδορην, ραρίθβ Γαμ ,. τηᾶρῖβ» 16 -- 

ττοσατι ΘΚΘΡΟΙ δ οη 6 7αγαμίπ : ἐπιας, οἶγοα νϑἤσδτη εξ γ8- 

1165. ἵαροσίονιιαι ; τοι, νομί χισα]τι5. 166 Π7, ἱπίοἤηπα οἔ 

(Εοΐοη, δβομι ἐπ πλοθᾶϊο [πρϑυϊογπην ἀπ δου υσίατια ᾿ {παν 

ἀϊα ἴς. δα. Ἔχογοϊ αι οπθ5. παρ θηΐ. . ΕΓ Οἴζο 68. ἕαπλθη Ῥατ-- 

θι5 1ηδνπιῖθ, ἀπο ἔθρου Ἰαροχαπέ, ᾿δάπιονθνθ πο Οοτ- 

ΘΕ; τιῦ] ἴδτιας {πὲ οοηνοηϊ νοοῖ: πιασὶβ, αἰ παπὶ 41115, 

οἱ Ῥοδίπηριιαν Ποσὰβ, απδ8 δὲ Ρ6ὺ Ππίραχα,, οἱ (0118. τηδυλ-- 

Ῥᾶβ' ΠΡΟχαΊλθεν Δα] ρου ὀχρδαᾶϊε,. Οπαίπ: οἴἴαμι αἰ οοτία 

Ῥεουϊοάο χϑάραπέ ααϊραβάδιη. ῥα Ρῖ5. ἀοίοσαβ, -Βὶ τ. Βαηΐ, 

Ποῖ Ῥάγνα ΘΧα 6) 5 η061 ἐγϊοίίοπα. οαπο εἴ, ἢ, χηραϊο 

ἰθηροσα,; - Ῥυδοοΐρπιιθαπθ ἢ ἅπα8. νὰϊ ἴγθ5. Βογαβ απΐθ δο- 

οαἤποιθ «ἀμίριία πὲ, ἢτιπαμίτις οπῖπι 686 ρασίεβ.. "δὲ 

ΘΒ ΘΥροηἕθ8. σολ[πρία8 ἤτχΊου 68. ̓  8 δαἀπιτίαηξ, Αἴᾳαθ 



ἜΕΕΣ: ΤΑΦΩΝΟΥ ΧΙΙΕΙΝῺΝ 

ἘΔ. Ομᾶτε, ΥἹΙ. [τά4, 145.] ᾿ ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (α68.) 
ἅπαντα. κουγὰ γερόντων ἐστὲ καὶ τῶν ἄλλην. ἡλικίαν ἔχόν- 
τῶν ἡντιναοῦν. τὸ δὲ μὴ γυμνάζεσθαι τοῖς ἀσϑενέσι μορίοις 
ἐπὶ γέροντος μόνον συμβουλεύω" τῶν δ᾽. ἄλλων ὅσον τις ἂν 
ἢ τοῦ γήρως ἀπωτέρω; τοσούτῳ μᾶλλον αὐτῷ γυμναστέον 
ἐστὶ τὸ ἀσθενὲς, ὅπερ δὴ καὶ διὰ παραδείγματος, ἵνα μᾶλ- 
λον ὃ λόγος ἦ σαφῆς, οὐκ ὀκνήσω διελϑεῖν. ὑποκείσθω τι 

σῶμα τῶν ἔξ αὐξανομένων [145] ἰσχνὸν τοῖς σκέλεσι. τούτῳ 
συμφέρει πιττοῦσϑαί τε τὰ σκέλη καὶ. τρίβεσϑαν μετρίως, 
καὶ δρόμῳ χρῆσϑαν μᾶλλον ἤ ἄλλῳ τινὶ γυμνασίῳ. χρὴ δ΄ 
ἐπιστατεῖν αὐτῷ τύυνα;, τὸν σύμμετρον δρίζοντα τὴν χίνησιψ, 
τς. μήτε τοῦ προσήκοντος ἐνδεέστερον γυμνάζοιτο, μήθ᾽, 

ὑπερβάλλουε οσοῦτον, ας ἁλῶναι κόπῳ. τοῦτο δὴ, καίτοι 
δύσγνωστον εἶναν “δοκοῦν; οὐχ ὃν γυμνασίοις μόνον; ἄλλα 
φαὶ τοῖς ἄλλοις ὃ ἅπασιν, ἡμεῖς. ἐπεδείξαμεν εὔγνωστον ἔν γε 
τοῖς κατὰ τὴν ὑγιευγὴν δίαιταν, οὗ, γάρ ἔστιν. ἐπὶ αὐτοῖς 
ὀξὺς ὃ καιρὸς, ὡς ἔν ταῖς νόσοι ᾿ ἀλλ᾽ ἔξεστιν ἄρξασϑαι 

μὲν ἀπὸ τῶν ἀσφαλεστάτων. ἐν ἑκάστῳ μέτρῳ, ἐπισχοπουτ.. 

Ζ 

δέο αὐἱᾶἄοτα ἤοπι [Θπτπι τποᾶο,. [δ εἴ ἋυΣ α]118πὶ απάπι- 

ἩΒοὶ δοίαίθπι ἀρυδΐ, οπιμΐα ἴπυξ Θοχητημπία.. Νοπ οχοι- 
(ΟΣῬΑΥ1  ΟΥῸ 110 6011115 ῬαΥ 5. .[0115. Γοχάρη8 [πδᾶςφο ;. εχ 

δξδθίουῖβῳ  απᾶπΐο ααΐδητια τοῖον 4 ἰεηῖο “πέσε, ἑαπίο 

Ἅ11 ὙραρῚβ δχοχοϊίατια ρὰσβ Ἰηδτιηα οἷ, ἀποᾶ πἴαπα οἷ, 

αο οἸατίοτα, απ86. ἀϊοπῆτιβ, Πηΐ, δχϑιαρῖο ργοίθαμὶ πο 

Ἔταναροτ: ἙΕἸπρθ, οουριθ δηποᾶ εχ 115, απαθ. δἄμτιο δὰ- 

δείουτιτ, στδοιτῖ5. οἵα οσατίραβ. Ἡὰαῖο: ρἱοαυὶ ουττα οοπ- 

“ἀποδῖ; ςφἕ πποάϊοθ ἔρισανῖ, δ σησία Π ροΐϊιβ, «ααια 11 

-ἀπαν!5. ΘΧ το [ΟΠ 6 ;. ῬοΥΥΟ Ῥγδϑῆοιὶ οἱ φαθηηρίδτη οροσΐξθι 

«αλραποάπιτα 1π| τποῖπι Ῥυαθίουιθαϊς, απὸ πράτ ἐπῆγα; ἡπᾶπι. 

ἜΧρϑαϊς, δχογοιϊ θη, ἤθαηδ βἄθο τῇΐτα, τῖξ 1ΔΠΠπ πα τπυθαι 

ἰθηπαῖ. [14 ἐαιηϑίῇ ποῦν πὰ Θχθσοι τα οηῖθυβ τποᾶο, ϑοσπι 

δἰϊαια πὶ 411158. μη Ρὰ5. ἃ Π|0116 πίε Ποῖα ΠΕ, πο. ςετέδ 

Ἰαοῖ!ς. οἵα. οϊεπ ἀϊπιαβ Σπ' 118 [ΑἸΐομα, ἄπας δα (Ἀ]αΡτοπὶ νἱ- 

οἵαν. Ὑδομπεο γε επεμ. Νεασθ επΐπη π᾿ Πῖ5 Ῥγάθοορϑ 

εοΣβο οἱξ, Ποαίῖ ἴῃ ππου δῖϑ. ὕπο ὉΔῚ ἃ ἐπε ΠΠπηππα ἐπ Πππ- 
ἐρΌ1Π15. ὑπεηΐαχα ἐποερθυῖθ, δὲ διὰ, «υοα ἐχ. θα (δοαΐαι 



ΦΟΙΌΣ Ε. "8.7 

ΞΔ, Οματὲ, ΨΊ. [145.1 : ἘΛ. 88. 1Υ͂, (68. 69.) 
Ἄ ᾿ τὸν ἘΣ 2)" ».ν ΞΞ λι 

μένους δὲ τὸ ἀποβαῖνον ἤτον γ ἀφαιρεῖν, ἢ προστυϑέγαν 

τὺ, καϑ' ἑχάστην ἡμέρμαν ἐπανορϑουμέγους τὸ παρεϑέν; οἷον 
-  κῇ 32 ΄ -“ 

εὐθέως ἐπὶ τῶν ἰσχνοσχελῶν, ἐγώ ποτὲ παιδάριον ἐτῶν τρισ- 

χαίδεκα παραλαβὼν, εἶτα- παγτὲ τῷ μετὰ ταῦτα χρόνῳ 
- - ᾿ ΕΣ “- 

τῆς αὐξητικῆς ἡλικίας προνοησάμενος αὐτοῦ κατὰ τοὺς 
- ΄ τ ᾿ ἕ Υ̓ τ τ, 

προγεγραμμένους σκοποὺς, ἀπέφηνα νεανίσκον εὑρυϑμὸν τὸ 
ΗΠ Υ ΕῚ . “- ΄ "τὰ «ς - “.8 

παὶ σύμμετρον. ἐν μὲν γὰρ τῇ πρώτη τῶν ἡμερῶν αὐτὸν 
᾿χατέχρισα τῇ πίστη δὶς ἐφεξῆς, ὡς εἴωθα, καὶ δραμεῖν 

π ΄ -. τ ᾿ 
ἐχέλευσα μήτ᾽ ὀξέως μήτε πολύ. κατά. δὲ τὴν «δευτέραν 
τρίψει συμμέτρῳ μὲν κατὰ σαληρότητά τῷ καὶ μαλακότητα, 
βοαχείᾳ δὲ κατὰ τὸ. πλῦϑος ὃ ἅμα λίπει προμαλάξας, ξχέλευσα 
βραχεῖ πλείω δραμεῖν; οὐ μὴν ὀξύτερά γ8ὲ τῶν πρόσϑεν: 
ΕΣ --᾿͵ ΄ - 3 -᾿ - ἐπὶ δὲ τῷ δοόμῳ δηλονότι. ταῖς ἀποϑεραπευτικαῖς ὄνομα 
ξομέναις ἐχρώμην τρίψεσυν, ἐκέλευον δὲ περιπατεῖν αὐτῷ 

ε «ες 9.4 ΕΣ 4 ᾿ 

καϑ' ἕκαστην ἡμέραν ἀπὸ μετρίων. ἀρξαμένῳ εἰς π᾿δίω; 

κατασχεπτόμενος τά τ ἄλλα τῶν σκελῶν. καὶ μάλιστα. τὰς 
φλέβας, (269) εὖ μὴ περύστότερον εὐρύνοιντο τῆς: τῶν σκδ: 
λῶν εὐτροφίας... χαλεπὸν. γὰρ τοῦτο, καὶ ῥευματυκὸν; κάὶ 

61Ὁ, δεηπιανονῖβ,, 11σοὲ νοὶ δαᾶαβ δ]!16 αἱ ποι 416 νεῖ. 

ἀοίτα!ιαβ, δὸ ᾳποᾶ οἰ οἵδ σουτῖσα8.; σοϊαῖὶ Παΐίμι. ἀρ 

15, φαϊδιι8 ργδοπία [απξ οὐττα. ἴρίδ πδπιαπμα αατπὶ 811- 

ἀυαπᾶο ἰχπαάίπαπη ταῦ ἐτθάθοιπν. ἀπποῦαμι Ῥαθγαπι ἰοΐο 

Δι ΘΗ ΤΘπρογα δ 64, 4απ86 Ῥγδϑαϊχί, Ῥγδαθορθρία: οαγαῖ- 

ἴοιι, τϑαδιαϊ Ἰανεπθπὶ οοποίπππια ἰθριππ6. πιοᾶ, 

Νά Ὠνίμο ἀ16: ΠῚ πὶ ρσῖπια 815. ἀθίπορρβ,,. ὡξ [ο]δο, 

γΐθθ 7011 Θασγροσα πθὸ ΟΘΙου τ Υ τθὸ χητ! απ... ϑϑομππᾶό 

αἱ, ᾿οομο, 488 τπ ἀπε δία αηΐάομι εἴδὲ ἄσταθ πιο1}15- 

(ας πιρϑᾶϊα, πὸ ἀιδμίεαίο στο δχίσπα, αἴαπθ μᾶὸ οι 

Ῥἱηριοάμιθ δαἀπιθ1α. ΡΥδοιηο τέμπη - 1} ῚῬασ]οΟ Ρ]5. οὔγε 

ΤΟΥ͂Θ, ἀπᾶτη Ῥτῖτβ, ΟΠ ἕαπιθη ΘΕ υῖτι58. Ἂν ἱρίο νϑῦὸ οὐτ- 

ἴὰ 6δᾳ, απ δροίμεοναρία νοοαΐατ, ἔνοϊουια ἔππι τιτ5,." . ΤΠ 
σοῦο ἀποαϊς ἀπηραΐατο, [ε πίον ἱπιπα τηοᾷῖσα; ροῖξ 

ψεχο. τηοᾶπμι δασεγθ. ἈΔοῆίπαρθαη ἀποσὰθ «πὰ ΟΥ̓ΠΥΊΡτΙ5 

ἴππι 4116, ἰπγη Ῥγδθοῖριθ σθη85, ὭΤΠῈ ΘΙΏΡΠΪΠ5. ἡπογοντ- 

οπε, 'ᾳααμη ῬΥῸ οΥασαην θ6π6 δἰοθπάοτατα ταϊϊοπθ Οαρρθ 

Ἰὰ βυᾶνθ οἱξ, οὖ φαοᾶ ἰοιηροτῦθ ἔτη ἥπχίοπθβ. πυσαοχιης 



5.8. ΤΑΖΗΝΟΡ ΥὙἹΊΕΙΝΩΝ 

ἘΔ, ΟΒατε, ΨΙ. [545.1.: ΞΩ: Ἐαὰ. Βαῖ, ΤΥ. (α69.) 
βλαισώδη τῷ; χρύτῳ. παρασκευάζον;. δύ». εὔτροφωα τὰ κῶλα. 

τούτῳ τε οὖν. προσέχειν, σε χθὴ τῷ γνωρίσματι, καὶ εἰ ϑερ- 
μότερα περαυτέφω. τοῦ “προσήκοντος γίγνοντο τὰ. σκέλη, καὶ 
εἰ. κοπώδη τινὰ: αἴσϑηκιν ἔχοντα. Ξ μηδενὸς μὲν γὰρ: τούτων 
τῶν σημείων φανέντος; αὐξάνειν τε χοὴ τὸ πλῆϑος τῶν 

σεριπάτων τὲ. καὶ: τὠνυ δρόμων, ᾿ καὶ πιττρῦν διὰ τρίτης. 

ὀφθέντος. δέ. τῶῦος «αὐτῶν ἀνάῤῥοπά᾽ τε σχηματίζειν ἐν τῇ 
“ποήτῃ, τὰ κῶλα, ἀαὶ ποῦ πλήθους ἁπάντων ὧν διῆλθον. 

ἀφαιρεῖν, ἐλάττω" μὲν περυπάτεῖν, ἐλάττω δὲ προέχειν κεχεύον- 
τὰ, - καὶ τῇ τρίψεν. κάτωϑεν ἄτω: ὅταν, δέσαν ταῦτα πρά- 

ξαντι, κατὰ φύσιν. ἀκριβῶς ἔχη τὰ ,αχέλαη,.. πάλιν ἐπὶ τὴν ἐξ 

ἀρχῆς χρὴ χρῆσιν τῶν βοηϑημάτων ἱέναι; -βροχυτάταις αὐξή- 
σξσι" χρώμενον .ἢ διὰ παντὸς ἐπὶ τῶν. αὐτῶν χαταμέϊοντα. 
παρεμβάλλειν δὲ χρή καὶ. τὰς 'στροχγύλας -καλουμέγας τρίιμεὶς 
μέσας. σεληρότητός. ἐς καὶ μαλαϊξότητος, ἔσθ᾽ ὅτε μὲν ἄνω-: 
θεν, ἐνίοτε δὲ. ἐκ τῶν, κάτω μερῶν ἀρχομένους, καί που 
σεηγιάμένοις τοῖς σκέλβον. παραχέανταρ. ἔλαίον οὕτω. τρί- 

δεῖν. ἔστω δὲ φπόνιο. ἢ. καλουμένη λυπαρά" προσαγοῤεύουσι 

Δα ΟΓρΙ Εν, ̓ἔμπηα να] σοβ, Ταοἱξ,; πιβαπα. οὔῆτα, μόπθ. μαρῖία τοῦς 

σι, τγρο ποῖ “πα : παρᾶο, ποίξδ, ἐ6 8.6. αἰδρῃΐαγη, οοπ-- 
γη1, [64 δἰ 1Π]|π4. οὐίθτνατθ, τπῦτῃ: δα ]1810γ5α 71π|πο. τρά ἀ τ 
οὐμγα -Ππῦν., ππμι, 16 Π πα 1τι15. φαϊρρίθηι {δπεαπ!, : Νά αὶ 

χὰ 1] “Πουτιαι ΦρΡΡΑΥΙΘΣῚ ,. ΒΌΘΘΥΣ ἔπι 8η))Ρ 18 1015. χηοάτιπι; 

Τάην, ΟἸΣΓ5. ΒΟΥ ΓΘ 1... δἰηπθ. ρίδῃν ἔθγο ἀπρήπθ ἄϊθ ρὲτ 

οαΥ.. ὅθ1π. δα πα ρουμμα σευ μίαν, πῃ δὲ οναγα, Γαγίαπι 

Βαριία, ὅπ Ἰθοῖο ΘΟ] οραγθ. σον θηλοί, εἴ οορίδηι ομλΐμπι; 

αὐρθ αἰχὶ, μιΐπμουθ, δ Πτ|8 ΠΏ ΡΌΪΩΥΘ, τηϊηπ8 ΘΏΓΥΘΙΒ 

7ά"θοῦβ, Τριοοπο, τέσσ Γαυαπλ πε... Ηδσρ ἰφοίθηβ, πρὶ 

"μαι ασαίθα Ῥἶθηθ Βαριΐπσλ οΥτιρα  ἘΘΟΘΡ ΟΣ, χΡΥΓα5.. δᾶ 

δὰ ἀπο ΘΟΘΡΙΒῚ γοπ ἀἤογιση ὨἰΌτ γραιρίς., δὲ θα! ρα 5 

δονμηι, ᾿λορ θαι Θ 15. Δ{π5.,. αὶ ΘΗ 81 δαπ ἤδη ρεγρθῖπο πιος 

ἄπ [ἐγνδη5.;. «ἀμ 6 Ρ 15. οἵ ᾳπᾶ5.. τοϊαμ 885. Τλοίζομ δ. γος- 
οδαι (μδ6 τηθάϊβο [αμξ ἄμπσθγιμν 8ὸ τη 1.1), 541188 ἃ ἴττ- 

ῬΟΡΙΟΥΡιι5, 1185. 4. μη ΓΟ Ἰου θὰ5. ῬάΥΕιι8 ἱμοϊρίεηβ. ΑΠ- 

«ὑφ 540 ΜΈΓ  οὲ ΦΡυΪ δα. Ρυα5. ἸΏ Γρογ 8. ΘγαΣΊΡιι8. ο] θάμ 

ἀπέαμἀ65, χποχ ἔνῖσα 16. ΠΟ σόγὸ ρυϊνία, «αἱ ἀρρο]αίαν 



«ΤΟΙῸΣ ἢ, 320 

ΕΑ. ΟἸμςε: ΨΙ. 165: 146,2} : ἘΔ. Βεῦ τν. ἴ6695 

δ᾽ οὕτως, ἐν ἢ μήτδ τραχὺ, μήτε δριμύ, λεπτύνουσι γὰρ 
μᾶλλον, ἢ σαρποῦσιν, ὕσαν τραχύτητος πισσηρώδους, ἢ ἢ δρι-: 
μύτητος γιτρώδους ἢ ἁλμώδους μετέχουσιν. ᾿ ὕτῳ δὲ πα- 
χὕτερα μὲν τὰ σπέλη, βραχίονες, δὲ “αὶ πήχεις ἰσχνοὶ, 
τούτῳ τὰ μὲν διὰ χειρῶν γυμγάσια. πάντ᾽ “ἐπιτηδευτέον͵ 
ἐστὶ, φυλακτέον δὲ τὰ διὰ τῶν σχελῶν. αἵ γε μὴν τρίψειφ 
χαὶ πιττώσεις ὁμοίως γενέσϑωσαν, ὅσα τὶ ἄλλα περὶ τῶν 

κατὰ τὰ σπένη λέλεσταν γυμνασίων. οὗ γὰρ᾽ μικρά τίς 
ἔστιν ἐν αὐτοῖς διαφορὰ, τυ ῶν μὲν ἐσχάτως ἀῤῥώστων εἴς 

τὰς κινήσεις ὄντων, εὖ καὶ μηδέπω τύχοιεν ἑβδομηχοντοῦ- 
ται εἶρ τὴν ἡλικίαν ὄντες, ᾿ἐνίων δὲ πολὺ. δωμαλεωτέρων 

. ἢ κατὰ τούσδε γεγογότων ἔτη πλείω ἢ ὀγδοήχοττα. τοὺς 
μὲν: ἀσϑενεστέρους αἰωρεῖν μᾶλλον ἢ περυπατεῖν χεχδύων 
κινήσεις" τοὺς δ᾽ ἰσχυροτέρους δὲ ἀμφότερα γυμνάσαντά, 
[1 46] ἄξαγτά τε πρὸς τὴν δευτέραν τρίψιν οὐχ ὁμοΐωρ 

ἀμφοτέρους, ἀλλ ἄεὶ τὸν ἀῤῥωστότερον Θᾶττον. ἔστω. γάρ 

σου τοῦτο τῶν ποιγοτάτων παραγγελμάτων, ἐπὶ μὲν ἀσϑένοῦς 

Ῥίπριυίβ. 88η8 14 ἀρρθι]δπί, 1π 46 τίδὲ ἀἴροσγμχαι «αϊρρίαπι 

πθο δὺῖ8 [ἀρεῇ;;: αὐρΡο, κίε παδε Ῥοῖα5 δαὶ ΟΔΥ̓ Θηι 

απο, «ἰδητῖβ εἰ Ῥαμηιοο[άχα Αἰρουϊεαίοπι," ἀτιῖ τἰϊγοίατα 

[αϊίατανς δου γα ηΐανίι π᾿ [6 παρε. 951 οἷἱϊ νεχοὸ οχαίποτᾷ. 

«οἰάεηι ογατα ἔατξ, Ῥγδομία σασο οαρίατι6 διδοῖ α, Ὠνῖο 

Ὁμληΐα ατιαθ᾽ ῬΟΥ τη ατι85. πππὶ Θ Χο  οἐ18. Γαΐ Ῥείεπαα; Ζπ:- 

οἴοηᾶα νοῦο απδο᾽ ὀγαν θα οροαπίαν; ἐπἸοομθ5 ἑάπιθῃ ἐξ 

ῬΙοαύίομεβ ΠΩ τποάο᾽ Παηέ, «Ἰϊααῦθ ; ασαᾶς ἀθ᾽ Ἔχ 115 

οταστααι ἦτ ΟΥ̓ΧΊ ΠΠΤ5. Νόφαδ ΘΠ Ῥᾶῦνα ἴπ ἸΡΗ͂5 ατς-: 

τομῖα 6, 4115 ουηηπιο δὰ χηοίμχη 1 γα 1415, δδηῆ' [Ὁ- 

Ῥέπασοῆταιπς δείδ5 ημπ) ποπάπη δἰ σουϊηΐ,, 41115. σαπΐ-- 

ἴο 815. τοριπουθαβ, “πὶ δεδτῃ ἔπρτα οοίοσοήπιπτη ἔπε 

πα. Ἐσρο, αὶ 6.1] Π}1ογο 8. Γἀπὲ, μόβ8. ροϊαίϊομε μοί 

ἀτιᾶτα 1πδῃμ]δίϊοπια ἀϊηχον 185; νη λοτοβ5 πίγραμο ξδπαυρ 

ΘΧΟΧΟΣΑΡΙ5,. ἀρόϑαμθ δᾷ. (δοππάαα. {γἸοοΉ τα αἰτοβαιιο, 

ΠΟ ἴαμποα. {π}ΠΠπῪῸΡ, ἰφὦ [ΘΠΡΕΥ ἱππΡΟΣ ΠΟΥ ΘῺΣ οἵα, 

Κα 14 “ποαάπθ 6Σ τηδχῖ 6 ΟΡ ΡῈ5 Ῥχαθορρί8. οἰΐο, 
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Ἐᾶ. Οματι. ΥΙ. [1461] ἘΔ. Βεῖ. ΤΥ. (869. 
δυνάμεως ἀνατρέφειν τὸ σῶμα πυκναῖς καὶ βραχείαις τρο-᾿ 

φαῖς, “ ἐπὶ δὲ ᾿δχυρᾶς ἀραιαῖς καὶ πολλαῖς. 
Κεφ. δ΄. Εἰπεῖν μὲν οὖν καὶ ταῦτα καὶ ταλλα ῥᾷστον, 

ἐπιστατῆσαι δὲ γέροντι. διαφυλόττοντα τὴν ὑγείαν αὑτοῦ, τῶν 
χαλεπωτάτων, ὥσπερ γ8ὲ καὶ τῶν ἀνακομιζομένων ἐκ νόσου, 

καλεῦταν δὲ ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἰατρῶν τουτὶ μὲν τὸ μέρος τῆς 
τέχνη ἀναληπτικὸν, τὸ δὲ ἐπὶ τῶν γερόντων γηροκομυπόν. 
καὶ δοποῦσυν αὖ διοαϑέσεις ἀμφοῖν οὔ κατὰ τὴν ἀπριβεστά- 
την. ὑπάρχειν ὑγείαν, ἀλλ᾽ ἤτοι μέσαν τυνὲς εἶναν νόσου τε 
χαὶ ὑγείας, ἢ πάντως γε μὴ τῆς καϑ' ἕξιν, ἀλλὰ τῆς κατὰ 
σχέσυν ὀνομαζομένης ὑπ αὐτῶν ὑγείας. εἴτ᾽ οὖν φόσον, εὔτε 
γοσώδη διάϑεσιν, εὔτε μέσην ὑγείας τε καὶ νόσου διά- 
ϑεσιν, εἴτε κατὰ σχέσιν ὑγείαν ὀνομάζουν γθὴ τὸ γῆρας, 
οὗ πόνυ τι τῶν τοιούτων ζητήσεων φροντίζοντας, βωμολό- 
χων προσερχομένων, ἐπίστασϑων, δὲ χρὴ τὴν κατάστασιν 
τοῦ τῶν γερόντων. σώματος, ὅτι ἐπὶ μικροῖς αὐτίοις εἷς 

γόσοῦ μεϑισταμένην ὁμοίως τοῖς ἀναλαμβάνουσιν ἔκ γόσου 

εν ᾿ 

ἘΡῚ ἀπ 60 1116 νὴτοβ. ἔπ, σνρεῦτα οχίσάαφμῃθ Τριοοη6 

ταἰοπάτιπι, ὩΡῚ να]1446., σάτα γηθ] δα τι, 

Οαρ. ΤΥ. 898. μαθὸ αἴαιβ δἱῖα αἂὐ αἰσιῆς αἀπϊάετα 

6(Ὁ Ταοϊϊπιαμα., 11 γγαροῆς ἴδπῖ5 [δηλίαϊα διθπᾶαθ [Ἀπὸ 

οἷ ἀπποι]] τ ηλ1ηλ ἀθαχθ τ Θογαχα,, 411 ΘΧ ΠΟΥΡΟ οοπνδ16- 

ἴραπῖ. Ῥουτο πάτο ἀΥξβ ραγίθῃα ἀρρβι]απε 7] 65 ταθάϊ- 

οἱ ἀπαϊορίοθα,, 1118π|.) χπδθ ἴθπθσα [δ η]α! ῥχοήρἑοίξ, σ6- 

τοοοχηΐοθη. Ὑιάοπίασαπθ Βὶ δῃὴρο αἰξδοίπβ ποῦ οἴ ὃχ-- 

δοία Ῥίαπα [ἀλ185, [δὰ 61] πη οὐ} οἱ (δηϊτα 5 αἰββοίαβ 4π1- 

ἄδιι τη α11,. γ 61 οπληΐμο ο᾽π5. Τα π1 815. ποι δἴδ, ᾳπᾶθ δύπια 

σοπίπαηβῳας δέ, αὔδπι [δοιπᾶπῃι μα ριίαι ἀρρθ]]απΐ, [δά 

675. ροῖπιθ, απαᾶπὶ 1Π1 Γδοπιάππι ἀϊδροπίοπδη πομιΐπαπΐ, 

Ετρο ἔνθ ππούρπχα, ἔνθ τπουροίμπηι αποπδηη αἰδοίαπι;, 

ἢνϑ χηράϊαχη ᾳυϊάδαμι [αητία 15, λον ρίᾳμθ, ἔνα Γδοππάππι 

ἀἸβροββοχθαι [ηΣΓαἴθι. ΓΘ πΐαση Δ ΡΡ61165, Βτι)αϑηποα! 4π86- 

Πποχάρά5, απατα [18 τῖοβ ἸΘυ}Π21 Βοχμΐπ65 ρϑίπηξ, Ῥ͵Ὸ 

1110 ΒΑΡ 1115, [Γοἷτα 11σθὲ, [6 π1118 οουροτὶβ βαίππα, χφαοπίαπι 

ΟΧ Ἰονὶ τιομηθηΐο ἅπι τπουραμ ἀθοιάϊε, ἢηη1}}1 σαίίου ἐ18, 
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τὴν ἀρχαίαν. ὑγείαν διαιτῷν χρή: διόπερ εἰπεῖν μὲν δῴδιον, 
ἄμεινον εἶναι χρίεσθαι λίπεν μετ᾽ ἀγατρίψεως ἕωθεν τον γέ- 
ροντα, προσηκόντως δὲ ἐργάσασθϑον τοὐῤγον ἁπάντων χάλε- 
πώτατον. ἥ τὲ γὰρ σπληροτέρα βραχὺ τρέίψις κοπώδης, ἡ τὶ 
ἄγαν. μαλακὴ πλέον οὐδὲν ἐργάζεται, καθάπερ οὔδ᾽ ἧ βρα- 
λεῖα παντάπασιν, ἥ᾽ θέ γε πολλὴ -διαφόρεῦ μᾶλλον ἢ ἢ. ἀνα- 
τρέφει, «καὶ μὴν καὶ τὸ χωρίον, ἐν ᾧ γυμνοῦται τὸ τοῦ γέρον- 
τὸς σῶμα, Ψυχρότερον. μὲν ὃν οὐ μόνον οὐδὲν ἐργάζεται, 
χρηστὸν, ἀλλὰ καὶ πυκνώσεν, καὶ καταψύξει, ϑερμότερον δ᾽ 
εἴπερ εἴη τοῦ δέοντος, ἐν μὲν γειμῶνα πλέον, ἢ προσήκειν 
τὸ σῶμα τοῦ γέροντος ἀραιότερον ἀποτελέσαν εὐψυκτον ἔρ- 
γάσεται,. θέρους δὲ διαφορήσει τε καὶ καταλύσειν τὴν δύνα- 
μὲν αὐτοῦ. «τοῖς μὲν γὰρ κωϑ' ἕξιν ὑγιαίνουσιν οὐδὲ τῶν 
ἰσχυρῶν αἰτίων οὐδὲν ἀλλοιοῖ τὸ σῶμα, τοῖς γέρουσι' δὲ καὶ 
τὰ σμικρότατα μεγίστην ἐργάξζεταν μεταβολήν... οὕτω τοίνυν᾽ 
ἔχει κᾷπὶ τῆς τῶν συτίων ποσότητός τε καὶ ποιότητος. “αὐ 

γὰρ κἄν. τούτοις ἂν βραχύ τι τοῦ προσήκοντος ὑπερβῶσιν οὗ 
γέροντες, οὗ σμιπρὰ βλάπτονται, τῶν νεανίσκων ἐπὶ μεγίστοις 

(ὯΔ εχ τῆοῦρο οὐπναϊοίοππξ, ἱπ νἱοῖπ οἱΐβ συχαπάᾶτπι. 

πάτα ἄϊοπι. ααϊάοπι 140116 εἴ, [611 ὀχρϑᾶϊνθ ππᾶπθ 9160 

ἸΏΡῚ ἂὸ Τυρϊοαγ1: οσαθίοσγιιαι αρίθ παθσ ὀρθοῦ βϑυθοι δ. οχὴ- 

πἰπο αἸΠΠΟΠΠΤλατὰ ὁ. Νά ἀστνίου. Ῥδμῖο Τγϊοῖΐο Δ ΠῚ-- 

ἄπιθμι αἴεγε, ρυαθιμοῖ8 σοῖο ἱπϑῆϊοας οἷ; Ποιὲ οἰΐαπι" 

4π46 οπχίριια ομιπίπο Εἰς, δὲ προ τα ρὶ8. ῬῈΣ ΔΙ 

αἰοπξ, ἀπᾶτι δα΄ πα τ Ἰοηθια. σοπάποίε, (14π| Ἰοοιι5 1ρῖο, 

ὍΌΙ ΟΟΥ̓́ΡΙ͂5. [δ η15 πυαδαΐαρΡ, ἢ ΕΙσΙΘΊΟ οἷ, ποπ΄ [ο]ππὶ 

ἘΠ. αἴευξ σομιπηοα!, [86 οἴἴατα ἄδη[ἱ δὲ τορι σοναῖ ;" ἤπὶ 
7αἴο  οα] τον. εἴ, Ὥγοπιθ ἀὐΐάθπι, ὍΣ ταῦθ σοῦρη8. ς8-- 

Οἵ, ΤΥΙΡΟΥ, ον ποχίπηι τοᾶδιξ, δοδίθ σοῦ δὲ ῬδῈὺ Ππαϊτεππὶ 

ΘΧΒαυχιξ, δὲ νῖσοβ ἀο᾽ϊοῖξ, ΟἿἹ δπχῃ -[ϑοππάτιμα. Πα Ίπιτα 

(πὶ ἀπὲ, 115 6. νϑποιαθηβ φαϊά θη) φαϊχία σοΡΡτιβ δ] θγϑῖ: 

ἔφη σὸρο νϑὶ ποΐπϊπηα οδαία πηαχίπηαθ τηπία!]οΥ8. οοοαῆο 

εἴ. ΘΠ] ον 1οῖταν [Ὁ Παρ δῖ ἴῃ ΟῚ ἕπτ ἀπ! αΐα; τατα 

φπαπίαίθ, ατρρα τὰ ἀυΐραβ [ἐπ88), ἢ ὕχανθ φαϊρρίαπι 

ἐραμβρυοίη; ΤΠ πη165.. ΠΗ, ΄. ποῖ ἸΟΨΊΓΟΥ ᾿δοητιιίαΣ, - ἀασχη 

7άνομεβ- γ8 1 οχ. πα χίη8. δυρουθα5 ταΐηϊπη. ποχαὸ 
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ἁμαρτήμασι βοάχέα βλαπτομένων. ἀσφαλέστερον οὖν ἔστι τοῖς 

“ ἀσϑενέσυ 70 01) ὀλίγα διδόναυ τρὶς τῆς ἡμέρας." ὧδ ; ̓Αντίοχος 

ὃ ἰατρὸς ξαυτὸν διήτα; γεγονὼς γὰρ. ἐτῶν πλείω τῶν ὀγδθηΞ 

χύντὰ, προϊὼν δὲ καθ᾽ ἐκάστην ἡμέραν εἶς τὴν ἀγαρὰν, ἐπὶ τὸ 

χωρίον, ἐν ᾧ τὸ συνέδριον ἦν αὐτὸ τῶν πολυΐξῶν.,, ἔστι δ᾽ 

᾿δτε μακρὰν 20.» ἀπιὼν ἐπισκέψεως ἀῤῥώστων ἕνεκα. ἀλλ 

εἰς μὲν τὴν ἀγορὰν ἀπὸ τῆς οἴχίας ἐβάδιζεν, ὁδὸν ὧς 

τριῶν σταδίων" οὕτως δὲ καὶ τοὺς πλησίον ἀῤῥώστους ξώρα" 

ποῤῥώτερον δ᾽ ἄν ποτ ἀναγκασϑῇ πορευϑῆναν; τὸ μὲν ἐν 

ὀίφοῳ βασταζόμενος. ἐκομίζετο, τὸ δ᾽ ἐπ᾽ ὀχήματι αἴωρού- 

μενος. ἦν δ᾽ αὐτῷ κατὰ τὴν. οἴχίαν οἴκημα ἐκ καμίνου 
ϑευμαινόμενον ἔν γὲ τῷ χειμῶνι, ϑέρους δὲ εὔχρατον 
ἔχον ἀέρα καὺ χωρὶς τοῦ πυρός, ἐν τούτῳ πάντως ἀνετρί- 

ιβετο καὶ χειμῶνος καὶ ϑέρους ἕωϑεν, ἀποπατήσας δηλολέξι 
πρότερον. ἐν. δὲ τῷ κατὰ τὴν ἀγορὰν χωρίῳ [187] περὲ 
τρίτην. ὥραν ἢ τὸ μακρότερον περὶ τετάρτην ἤσθϑιὲν ἄρτον 
μετὰ μέλυτος ᾿“ττικοῦ, πλειστάκις μὲν ἑῳϑοῦ, σπανιώτερον δ᾽ 
ὠμοῦ. καὶ μετὰ ταῦτα τὸ μέν τὰ συγγιγνόμενος ἑτέροις 

Γεμἀδτΐ. δειιρὸ ταδ5 εἴς ΜθληοοῖτὉ [ἐπὶ επίρπαθμι ἀδ76 ἴδῃ 

ἄϊθ, δους Απποοξμῦδ. χηθάτουβ (ΟἸ1{π|8. οἱὲ 6. οἰβασθ, Ἰὰᾶπα 

αυλάθῃν δπο5. πδίη8. Ῥ11Π15. 48 ηι οοἰορίηξα, ἀὖ ποι ἀϊ. αα 

ξουυα Ῥχορυθιθηβ ὩΣ δπν Ἰοσισ, ἈΡῚ ΘΟμΟΙ πη Οὐ τ 

Ἡνοπδγαΐ., Ἰπΐθυῖπ) οἰἴδη ἰοπσα νἱα δα ἀορίοβ Ἰην!ίοπαο5 

Ῥόσβθθπβ. (ὐδείδνατῃ ἄομιο ἴπι ἴογαπι ἀπαβ ἐγίαιη Παάίογτπι 

βρφξπχα. ρϑάϊθε5. οοπίςοιες. αὔο, εἴδη πιοᾶο ἱπῆγπιοβ, ἢ 

αο5: ῬΥΟρδ. μαρεραΐῖ, ἰωνπ. Ἐμοπρίῃβ νοῦὸ ἢ ἀπὸ ογαΐ 

δαδάπη, Ραυτη. σαίξαΐαβ 1 [6114.,. ρατηι νϑβίουϊο σθο: 

Ῥαξία, Ὥγϑε δαΐθαι οἱ ἀομαΐ σθΠα16 ἀπαξάδπι, ἀπο Πγαπι6 

οαἰεθαξ ὀβπιῖπο, αεξαΐθ οεἰΐτα ἀθιιθῃλ Β6ὴθ ἐφιροχαΐπτα 

αὔξοι μαρεραΐῖ. ἴα, μΒδὸ απο ΟΥηΠΒο ἐριοαβαῖαν δῆ ἀθ- 

ἴφτς ἀθδτα πγοαθν αἴΐατιθ ἀδ᾽εθοία ᾿υὴμπβ αἶνγο. [}6. ἔόστο 

ἀτιΐθι ἴοοὸ εἰΐᾷπο ΟἸΓΟΙΓΘΥ Πουδ τ ἀϊοὶ ἔογείαμυ ναὶ δά 

ἔασιν ἀπαγίαια [σα ΡΠΕ Ῥαῆθη οὔπ ΑἸέοο 216116. Ρῖ6- 

χιμβάαθ. σοοΐο; Σαυα5. ογάο, Ῥοῖδθα ράτεμι σπηλ 418 

σομαθηξθη5, Ῥατίλμπι -Ἰρ[6 (0105 δ]ιαμτα ]θροη5, δὰ [βρί1π 
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διὼ λόγων ,. τὸ δὲ καϑ' ξαυτὸν. ἀνογινώσκον ἑβδόμην ὥναν 

παρέτεινεν, μεϑ᾽ ἣν ἐτφίβετό τε κατὰ τὸ δημόσιον βαλω- 
ψεῖον, ἐγυμνάζετό τὸ τὰ πϑέπουτοι γέροψεν γυμνάσια, πεβὲ 
ὧν τῆς ἰδέας ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται. κῴπειτα λουσάμε- 
γος ἠροίστα σύμμετρον; πρῶτα μὲν ὅσα. γπκ τῇ» γα» 
στέρα προσφερόμενος, ἐφεξῆς δὲ ἰχϑύων τὸ πλεῖστον, ὅσοι 

σπετραῖοί τε καὺ πελάγιοι. κἴπειτ' αὖϑις ἐπὶ τοῦ δείπνου 

τῆς μὲν τῶν ἰχϑύων ἐδωδῆς ἀπείχετο, τῶν δ᾽ εὐχυμοτάτων 
χαὶ δυσφϑάρτων ἐλάμβανεν, ἤτοι χόνδρον μετ οἰνομέλιτος:. 
ἢ ὕρνιν ἐξ ἁπλοῦ ζωμοῦ. τούτῳ μὲν οὖν τῷ τρόπῳ γηοο- 
χομῶν ἕξαυτὸν ᾿Αντίοχος ἕως ἐσχάτου διετέλεσεν ἀπήρωτος 
ταῖς αἰσϑήσεσν καὶ τοῖς μέλεσιν ἄρτιος ὅπασι, Ζήλειροο: δὲ 
ὃ γραμματικὸς ἐπὶ πλείονας μὲν ἐξίκετο χρόνους ᾿Αντιόχου"; 

σχεδὸν ἑχατὸν ἔτη βιοὺς, ἐλούετο δὲ τοῦ μηνὸς δὶς “μὲν, 

ἐν τῷ χειμῶνι, τετράκις δὲ ἐν τῷ ϑέρεν ἢ τρὶς δὲ ἐν ταῖς 

μεταξὺ τούτων ὥραις, ἔν αἷς δ᾽ ἡμέρως οὐκ ἐλούετο, περὶ 

τρίτην ὥραν ἡλείφδτο μετὰ βραχείας ἀνατρίψεως. εἴνω χόγ- 

δρον ἡψημένον ἐν ὕδατυ; μέλν μιγνὺς ὠμὸν ὅτι κάλλιστον, 

ΤΊΔΠῚ τιϑάιθ Ἠογᾶτι ῬοΥονοταραῖ, ΑΡ Πα ἔπιπ ὅπ ῬῈΡΊ1οῸ 
Βαῖπθο ἔγισαβαίασ, ἔπχα σὑεῦο Θχθγοι το δέῃ ἀρ ϊ5 » ΓΟ] ρος 

ἴδηΐ οχογοϊίαϊομῖριβ; ἄθ ἀπάγτιπι ἔογιδα ρατίο ροῖ! δρ6- 

1πιι5, Μοχ Ἰοίΐτπιδ. ργαπάεραὶ τηρβαϊοουεῦ, ῬὈΥΪΗλη) 118 

[ππιρ 15, (πα δἴναμπι ἀεο)εεϊπηΐ, Ῥοβ παδὸ πηδχίμηθ ρέβοιρτι5, 

Ὑ61Ὶ φοβ ἰδχαί]οβ νσοσαπξ, ψν6] 411 15) 4}00 τρδν ἀθριμῖ. 

ἈπΥ[αβ΄ ἴῃ οοαπα Ριοίσηη. οἵα δρῆἤιιπίε, [6 δομὶ [ποοΐ 

Δα α, δὸ αποᾶ πὸ [861186 ρπίγοβορσθέ, [τὐρῇξ, ἀδαπο 

δυΐ ΔἸἸο4 1} οἰιηὶ σηπ1[Ὁ., δπΐ ἀνθ ΟΣ. 7πτὸ Ππιρ]]οῖ. Δἴσιθ 

ας αυΐάοπι νἱθέβ γαΐΐοπθ Απέοομτβ ἱπ [οπΐθ. υἿπ8. [8π-- 

Πρ8. 1Π86Π8 το υίδαπιθ οὐπμῖβρεῖβ ἹΠΈΘΡΥΙ8. δα Θχίρθμμαπη 

ἀπγανῖ!, ἜρΙθρμαβ αὐΐοπι ργαγαηγαξίοτιβ ὈΤΟΥ ΘοἴἴοΡ 6 πᾶτα 

ΔΒΠΟΟΙτι5. αθίαξθ ζὰ1,. τὰ 4α1 οοπίστη ἴθ 6 ΔΠΠπῸ8 ὙἹ Χο, 

ἴβ γϑῦο ᾿γϑηῖθ δ15 τποπί Ἰαναραΐατ, αϑἤδίθ αα8ι6:, τη 115 

ΠιΑστιη} ΘΙ ρΟΣΊΡτι5 ἐου. Οπίριβ σψεῦοὸ ἀϊθῦτβ ποῦ ἰαναβρ8-- 

ἔπι, 15. οἶνοι ἐοτεαπι πογαπν Ἡποίτηβ Θ[Ὲ οὔτ, οχίσια ὅνῖ- 

Οὔοπθ; ΠΙΌΣ 1161 ορίπηστη οὐπάπηι αΐοδθ 1 δ4πα σοοίας 
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ἘΠ, Οαττ. -ΟΙ. [85:}}} ἘΔ: Βαἴ. ΤΥ. (660; 370.) 

ἤσϑιε, "αὐ τοῦτ΄. ἤρτει μόνον. αὐτῷ, τήν .78 πρώτην. ἠρίστα 

δὲ καὶ οὗτος ἑβδόμης ἃ ὥρας, ἢ βραχεῖ τῦνν ϑάττον,. χάχανα 

μὲν πρῶτον. προσφερόμδνος, εἶθ᾽ ἑξῆς ἰχϑύων ἢ ὀρνίϑων 

γευόμενος. ἂς. ἑσπέραν δὲ μόνον ὄῤτον. ἤσϑιε, διαηφόμ» 

ἂν οἴνῳ. “Ξεραμέγω. 

Κεφ. ε΄. ΞΖ ΕΡΌ δὲ τοῖς παισὶν ὃ οἶνος. ἐναντιώτατός 

ἔστιν, οὕτω τοῖς γέρουσι χρησυμώτατος. ἔστω δὲ τῶν φύσει 
: “ϑερμοτέρων, ὅποῖον τῶν ᾿Ελληνικῶν. δ. ̓ Αριούσιός ἔστυ καὶ ἃ 

ΔἸ έσβιοςν χαὶ ὃ καλούμενος ᾿ῖύσιος, οὖκ ἔπ, τῆς περὶ Ἴστρον 

,ΠΤυσίας, ἀλλ᾽. ἐκ τῆξὶ “Ελλησποντίας ἀγομειάνρ(ογ οὐμῤνηρ; 

ἥτις. ἐστὶ κατὰ τὴν ἡμετέραν ᾿Ἵσίαν, ὁμοροῦσα 1]εργάμῳ, 
τῶν δ᾽ ἐν τῆς Ἰταλίας. ὁ. τὲ Φαλερῖνος. καὶ ὃ ΣουῤὝῥενεῖ- 

γος. ἐφεξῆς δ᾽ αὐτῶν. εἶσι, κατὰ μὲν τὴν Ἰταλίαν ὃ τὰ 
ΠΡΟ ΌΣΟ 95 καὶ ὃ Σιγνῖνος,. ἀμφότεροι. παλαιωθέγτες,᾿ ὡς 

«ψέοι.γε ὄντες οὔτ᾽. εἰς. ἀνάδοσίν. ὁρμῶσιν, οὔτ᾽. οὐρα χυνοῦ- 
σιν, “ἄλλ᾽ ἐπὶ. πολὺ "κατὰ τὴν γασνέρα; μένουσι; χλύδωγνας 

ἐργαζόμενον" δεύτερον δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς ᾿“δριανὸς τα καὶ Σα- 
βῖνος, καὶ ᾿ἀλβανὸς, καὶ Γαβιανὸς, καὶ Τριφυλῦνος, ὅσου 

“Ῥουυαίχίπιτη πίαραξ, 1άσιιθ 61 γ7ὸ 16 ηἼϊαοι!ο [8815 ΤΠ. 

Ῥχαιάεραι Γορξϊπια ΠοΡα, αἰ Ῥαι]ο οὐήπ5, ῬχμμληΣ Ο016.}1-- 

τίρυιϑ Γρ5, ἀοϊηᾶθ ῬΣΓΟΡη5. συπαξίβ, αὐὲ ἀνίρηβ; νψο- 

ἴροτο δπέθηι ἑατϊτη Ῥαῆθιη ὃς νίπο ἀΠΠπῖο οἄεβραΐ. 

Οδρ. δ: 8.616 νίππηι ΒΟΌΡΙ Ῥτθυῖ8. οἱ τπαστης δᾶ- 

ψοείασίαμα, 1 Γοπῖρη5 δ πε πίστι. ἘΠῸ ἀπίοθπι 1ἃ ες 

115; 4π86 οΔἸΙαϊοΥβ παΐαταθ ἔπηΐ, απ61184 [απξ 1. Οτδβοῖα 

«ὐἰάδιῃ. Ανὐἱαῆτιπι, οἷ Τιθϑρίατα, οὲ αποᾶ Μυἤαμι νοσδηΐ, 

ποῖ οΧΣ δὰ γα, αἀπά6 δᾶ [ἤτυπι οἵ, [δὰ ὃΣ βὰ, 4πα6 

Ἠε]]εἰροπίία αἀτοῖξιν», : απαθ τἰηλίστηα ἢν ποῖτα οἷ Αἰ, 

Ῥφυραμῖο νἱοῖπα: ἐς ΠΡα]1οἷθ σατο ἙδΙθγθθση δὲ ϑαγυθηι- 

πα. Ῥχοχίτιδ 815. ἵπηὶ ἱπ [6116 (αάθτα ΤΙΡΟΣπυτη οἵ 

ΘΙΡΏΣ ἢ}, ΦΏΡῸ σοίεσα, απδπᾶάο πον 6 11ὰ πος αἰ Ρρπῆο- 

Ὧ61 ΔΙ ΘΕ δαϊαναμξ, τι6Ὸ τῦπ1ὰ5 Ῥχομπιονθῃΐ, [δα αἴ 

ἴῃ. νεπέτα ᾿ποΐπαμία ᾿αυπιαπθμξ. Θθοῦπαο ἀρ Β18. ἰ0600 

ἴδ Αἀρίαμτι, δὲ ϑαρίπυπι, οἱ Αἰθαπαμι, 6ὲ δ έδητηι;, 

εἰ ὙΥΙΡΕΥ ππχα; ργδβθέεσθα οπηηΐα Αὐΐπαθα, ἀπὰς 1π [[α]ϊα 



ΔΟΓΟΣ. Ε. : ὙΡΤΣ 

ἘΛ. ΌΒατι. ΨΊ. [1τ47. τ48,} " -, Ἑὰ, Βεῖ. Υν. (Ω70.) 

τ ᾿ἡΔμιναῖου κατὰ τὴν ᾿Ἱεαλίαν γεννῶνται, περί τὲ Νεάπολιν, 

καὶ χατὰ τὴν Θούσχων γῆν. κατὰ μέν. γὲ τὴν τοῦ -Ζουῤ- 

ῥεντίνου δύναμυν ὅ᾽ Πηύσιός ἔστι, κατὰ δὲ τὴν τοῦ Φα- 
λερίνου τῶν Ἰμωλιτῶν οὗ κάλλιστον, Σαβίνῳ δὲ καὶ 

᾿“δριανῷ Τιτακαζηνὸς τὸ χαὶ ζἀρσυϊνὸς ἐοίκασι. τούτων οὖν 
μετρίως παλαιωθέντων, πτίνευν χρὴ τοὺς πρεσβύτας, ὅσοι. μὴ 
πάνυ γε κεφαλὴν ἐσγυρὰν ἔχουσιν" οἷς δ᾽ ἰσχυρὰ, τούτοις 
Φαλερῖνός τε καὶ Ξουῤῥεντῖνος; ᾿Αριόύσιός τε καὶ “Δέσβιος 

καὶ Μύσιος καὶ Ἰμωλίτης ἐπιτήδειοι, δῆλον οὖν, ὡς καϑ' 
ἕχαστον ἔϑνος ἔκ τῶν εἰρημένων παραδειγμάτων αἱρεῖσϑαν 
τὸν ἐπιτηδειότατον ἕχαστος δυνήσεταν ᾿ σκοποὺς ἔχων ἐπὺ 
τῇ τῶν γερόντων ἡλικίᾳ, ὃν τῇ τῶν οἴγων δοχιμασίῳ κατὰ 
μὲν τὴν σύστασιν ἄεὶ τὸν λεπτότατον αἱρεῖσθαι, κατὰ δὲ 
τὴν χρόαν, ὃν ὁ “Σπποκράτης εἴωϑε πιῤῥὸν καλεῖν: δύναιτο 

δ᾽ ἂν καὶ ξανϑὸν ὀνομάξευν αὐτόν. ἀγαθὸς δὲ καὶ ὃ ὠχοὸς, 

ἂν τῷ μέσῳ καϑεστῶς. ξανϑοῦ τε καὶ λευκοῦ, [148] καὶ γὰρ᾽ 
εὖ βουληϑείης μίξαν τὸν ξανϑὸν ὀΐνον. τῷ λευκῷ, μιριτὸν ἐξ 
ἀμφοῖν ὠχρὸν ἐργάσῃ, καὶ πραϑεὶς μεϑ' ὕδατος ξανϑὸς 

που αιτ; δἕ οἶσοα ΝἜΔΡΟΙπ, οἱ ἢπ ΤΒαΐοῖα. Οὐαοίθσπηι 

Μγυῆπιη ϑυτγοηίίο ἤΠηη1|65 νῖγοβ παρεῖ,  Ἐδίοσηο σοῖο; 

αποὰ 6 Ὑπηο 5 6 ορίϊησιη. ϑαρίπο δὲ Ααυῖαπο 

ὙΠαορασδητι οἱ Αὐίγίπττα Πιπξ βημῆα. Ἑτρο ἄθ “πἴ5 

τηοαϊοθ δπϊααί8 Προ πάππ) [Θαΐθη8 ἢ, ται αυ1|0Ὲ5 

ν δ] ἐτι8, οαρτιξ το οἷ; φαῖρ5 δπΐοπι 6, 115 δὲ Ἐδ]ον- 

Ὥτι, δὲ Θῃσυθσιαπι, δὲ Αυϊαπαπι, δὲ Πιοδράπμ, εὲ Μυ- 

Πα, δὲ Τμοΐοβ ἸΙἄομθα ἵππΐ. Ἐτρὸ 1π ΟΠΊΗΙ τϑρίουθ 

δα φῬγχαβάϊοία δχθπιρ]8ὰ ἀθ]σουθ ΠΡΌΣ «υΐδαθια ἀάοπθπμι Ρο- 

ἴοεῖξ, πὸ νἱάθιοθε ομγηΐ σΟΠΠ]Π1Ο ν]η1] ρΥοὸ [δπΐριις ἀ611-- 
δομαὶ αἰγθοίο, τὲ ἱπ Γαρῆἢαμέϊα δὲ ΤοπυΠπγαπὶ, σΟΙοσα, 

απ) ΠΙρΡΡοοτγαΐββ ἔαϊντισι ἀρρ6]]ατα (οἱθῖ; φροΐογαΐ ϑδιΐθμι 

δὲ. ἥαναπι 14. ΔρῬ611τθ, Οοπμιπιοάπμ σεῖο σἱητηι οἱ οἷ 

«ποᾶ ρα] Πάππι ἀϊοῖξαῦ, παρ ᾳαυοᾶ χηρᾶϊο σοϊοτα οἱξ 1η- 

ἴοσ Παναμ εἴ 4ἸΡπη. Οπΐρρε ἢ ϑαντιπι 4100 τι]! έτα 

Ἰρφαῖ, «ποᾶ εχ δηβοβὰβ ταϊχίστῃ οἷ, ρδ!άπηι οναᾶοῖ; 
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Βᾶ. Οἴιατε. 1. [148,] τ 4, Βαῖ. τῦ, (Ω7..) 

τοιοῦτος γίνεται. παρὰ δὲ τὸ πλέον ἢ ἔλαττον ὕδωρ ἐπεμ- 

βάλλειν ἐνίοτε μὲν ὠγρὸς, ἐνίοτε δὲ οἷον ὠχρόλευκος ἢ 
ὠχρόξανϑος φαίνεται, ϑερμότατος μὲν, ὅσον ἐπὶ τῇ χρόᾳ, 
τῶν εἰρημένων οἴνων ὃ ξανϑὸς, ἥκιστα δὲ ϑερμὸς ὃ λευχός- 

οἱ δ᾽ ἐν τῷ μεταξὺ, καϑ' ὅσον ἄν ἕχατέρῳ πλησιάσωσι, 
τῆς ἐχείγου μετέχουσν δυνάμεως. ἕν μὲν οὖν τοῦτο μέγιστον 

ἀγαθὸν ἐξ οἴγου τοῖς γέρουσι περιγίνεταν, τὸ ϑερμαίγεσϑαι 

πάντ᾽ αὐτῶν τὰ μόρια" δεύτερον δὲ, τὸ δὲ οὔρων καϑαί- 
φεσϑ'αι͵ τὸν ὀῤῥὸν τοῦ αἵματος. διὸ καὶ κάλλιστος ἐπὶ γέ- 

θόντων οἶνος, ὃς ἂν ταῦτ᾽ ἐργάζηταν μάλιστα, τοιοῦτος δ᾽ 

ἐστὶν ὃ τῇ συστάσει μὲν λεπτὸς, οὖρα γὰρ οὗτον κινοῦσι, 
τῇ χρόᾳ δὲ ξανϑὸς, ἴδιον γὰρ τοῦτο τῶν ϑερμῶν ἕκανῶς οἵ- 
γῳν τὸ χρῶμα. διὸ κἂν πάνυ λευκοὶ τὸ κατ ἀρχὰς, ὡσι; πα- 
λαιούμενου προσλαμβάνουσι τινὰ ξανϑότητα, δὲ ἣν ὕπωχθοι 

μὲν τὸ πρῶτον, ὕστερον δὲ τελέως ὠχροὶ γένονται, κἂν 
ἐπὶ πλεῖστον ἥκωσι χρόνου, τελευτῶντες ὠχοόξανϑον φαίνον- 
ταῦ" τελέως γὰρ οὐχ οἷόν τὸ τοῖς λευκοῖο οὔγοις γενέσϑαν 

δἴαπι δῆπαθ δἄπιϊχέππι {Πανὶ Οἰπις]οὐἹ οΟΙοτοπι τοϑᾶ- 

αϊο: . σϑεῖησι ῬΞῸ πᾶ) σγ 8 ταΐποσονθ ἀσπαθ πηθάο, 611658. ρα]- 

Ἰάπμν, δ]ΐαθ ψϑίτιε! οπ Ρ411140 φἹθίοαιιθ. νϑὶ δχ Ῥ8]ῃο 

Παντιηι ΔΡῬαγοῖ, (ΑΗ Πιῦπη) οὺρὸ οχ Ἴδη ἀ1ο 115, ἃ οο- 

Ἰογθηι ἔρεοίθβ, βανα ες; τὐϊνήτηθ στὸ οαἰϊθιιη Δἰθηηη ; 

(86 τηθᾶϊα 1πΐον Πιαθο [ατξ, Ῥτοῦξ ΔΙΓΘΡΕΥΡΙ τηδρὶθ δο06- 

ἄσνε; ἀϊα νῖτῃ ο7π8. δα ροδῖ, ὕὕπμπμῃ Ἰριίην 2ΠΠπ6 πλαχῖ- 

ΠῚ ΓΘ ΏΡα5. σομηπηοάπιη ΟΣ νἱπὸ δορί, ᾳποά οἰππία 

ΒΟΥΒΙΣ ὙΘΙΏΡΥΑ οδ᾽ίδοιϊξ: δἰξθγθτη, «πο Ῥ6Υ ΤΕΡΊτια8. ἴθσατα 

[Δ σαϊη18 ὀχρατραῖ. Ἰίδαπθ οἴΐαπιε ορίϊπιππι 14 [θη θη.5. 6, 

ᾳηοα μαᾶθο. πιαχίπηθ ὑγαρίξαί; ρουτοὸ 14 εῇ, φιοᾶ Γαρῆαπεία 

ᾳαϊάθῃι ἔθμτ οἷξ, (ασίρρα τιῖπαβ τπονεῖ,}) οοΐορο διΐθμι 

Παντιπι: ῬΥΟΡΥΪα5. ΘὨΪΏ} 15. 6 ῬγδεοδΙ!ἀουτιπὶ νἱ πόσα 665 

Ἰοσ. [Ἰΐάφαςβ οἰϊᾶπη 4π886 ψα]4βθ 40 Ἰπο 410ὰ ἔππε; ΕΒ 1π- 

νοίοθγανουϊπξ, Πανθάϊπθη ἀπδηάδμ σομπτδμτπε; ππθθ Ῥτὶ- 

ὭΣ ΡΔΠΠ18π|α, τηοχ σογο Ρ]αη6 ρ411144 θππέ. ὈΟμποᾶ ἢ 
Ἰοπρι πιο ἐθηροσθ [οὐ νθηξαν,, - 6χ Ῥαὶπμάο βασεπῆα οθὲς- 

ἈΠΕ; Πᾶτὰ αἴ ΟΥΩΗΪΠΟ ἦϊαγα απ, παρ αἱρὰ σα [ὈπὉ 
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ἘΔ. ὉἸάτε, ὙΠ [148,] ἘΔ, Βα. τ΄. (0γο.) 

ξανϑοῖς. ὅσον δὲ τῶν ὠχρῶν ἢ ξανθῶν. οἴγων παχεῖς εἴσυν, 
αἷμά: τε γεννῶσιν. οὗτον καὶ τρέφουσυ τὸ σῶμα᾽ διὸ γένοιντ᾽ 
ἄν ποτε “αἱ αὐτοὶ χρήσιμοί τοῖς 7έροῦσι" “αϑ' ὃν δηλογότν 
χρόνον οὔτ ὀῤῥῶδες ὑγρὸν ἔχουσιν ἐν Ταῖς φλεψὺ, καὶ δέον- 
ταν ϑρέψεως περυττοτέρας, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δὲ τῶν οὐρῆ- 
τικῶν οὔγων χρήζουσιν οὗ τὴν ἡλικίαν ταὐτὴν ἄγοντες, διὸ 
τὸ πλεονάζειν καὶ αὐτοῖς ὑδατῶδες περίττωμα. τῶν δ᾽ 

ἐπὶ πλέον. ἔν. τῇ γαστρὶ μενόντων οἴνων οὐδέποτ᾽ οὐδεὶς 
οἰχδῖος γέροντι, “τοιοῦτοι δ᾽ εἰσὶν οὗ ἀπὸ τῆς Ἐυνϑυνίας 
᾿ἀμιναῖον,; καὶ τῶν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας ὃ. ἥϊάρσος, παὶ Σιγνῖ- 
γος, καὺ Τιβουρτῖνος, ἔστ ἂν ὧσ νέοι. ἀλλ᾽ οὗτου “μὲν 
πάντες λευκοὶ, μέλανες δὲ ἄλλοι, καὶ παχεῖς, ὅσον στύφουσιν; 
ἐν τῇ γαστρὶ μένουσι, χρόνῳ πολλῷ, “αἱ “λύδωνας ξργάζονταν 
χκαΐ αὐτὴν, ὥσπερ ὁ. ἔν Κιλικίᾳ μὲν Συβάτης; ἐν ᾿Αδίᾳ δὲ 

υΑἱϊγεάτης τὸ καὶ ἹΠερπερίνιος. ὅσον δὲ χωρὶς τοῦ στὕφειν 

μέλανές τὲ εἶσν καὶ παχεῖς, οἷος. χαὶ ὃ Σκυβεῖ, ἔτης καὶ ὃ 

᾿Θηραῦος,, ἧττον μὲν ἐν τῇ γαστρὶ μένουσιν, οὔρησιν δὲ οὐδ᾽ 
αὐτοὶ κιγοῦσιν,, ἀλλ᾽ ὑπέῤχονταν κάτω" διὸ “αὶ προπίγους 

ΠΟΡῚ οογίδ ποάυΐξ πα ψετο ὃκ γᾶ Π|415. ἀπὲ Πανὶς νἱπῖβ 

οταίία Γαπΐ,. ᾿ᾶ6ο οἷ; Γατισυϊη ον διιρουιδ δὲ σΟΤρτιβ παΐνί χες 

ἀπὸ βξ, τὑξ 6ὰ πῇ]: Γοπῖρπβ ἱπίογάσπι βηξ, ΐϊατδ απὸ 

τη ροΥ 6 πδο' Γδγοίαπι Ἀπ ἀἸξαΐδιη τι ΛΜ 6 Π15 Πάρε πέ;. δὲ 411 
ἘΡ ΓΑΙ τι5. ἀςπάονδηξ: - ῬΙασίτοτιπι ἑδηηθῆ πὰς ἀοίαϊξ 115 νἱ-: 

Ἠ15 Ἰπθίσοιξ, ηπ86 ὌΣΙΠΑ5. οἱαπὶ, ῥτορίεγδα αοα δαπόϊιπι 
Ὁ χογοιθηἑέη τὰ ἀρῆι5 αρπιπᾶαί. Οπδα νοσὸ ἀπι 1π νεπῖτδ 

ΖΔΟΥΑΥΪΩΤ, ΘΌΓΠΙΙ ἴατιβ ἩΠΠΠττ ἀἰρίπα [δηΐ «ἢ. - Ἐ7)ὰς ρ6- 

ἜΘ.5 Γαπΐ δὲ Αποΐπαοητι 6 ΒΙΓΠΥΠΙα, δὲ ὃχ [{α]Π|ο15. Ματ- 

ἴαμα, δὲ διρῃίηπηι, δὲ Τιρατάπαπι; δάοαά σὙἱ 4 6Π6 δε. ζαπέ 

πόνο] 4. ψεγάπι μδθὸ οἰππῖα αἷρϑ ἕππε; πίρτα ὙοΓῸ 7861} 

πα; «ἰΟΧΈΤΩ οταίζα, ὅδ88 αἰλᾶσυα δαῆσξιπσαμξ; δὰ Ἰοῆρα 

ἸοπΡΟΣα ἴπ ὑθπῖῦ8 τηάπόπε; δὲ Παδεααξξομ 5. 1π΄ δὸ δχοΐ: 

ἴαπξ, ψοὶητὶ αποᾶ ἴῃ ὈΠλοία παίοίξας Θυρᾶξοθ. εἰ απο. 1 

Αἤὰ παΐυ Δοσθαῖθδ, δὲ Ῥουρουηαγη: Οὐδὸ ψδῦ σα 

ἀάβυ το οποία τρία ᾿δξαδτπιθ {ππ|: δποά Βοπεβ [πε 5.61- 

ὈΘΙ1 65, δε ἘΠογαδιάτα; 68. ὐὐϊπὴδ 1π ψοπίρὸ ἐπογάυ τὰν; 
Ἡχΐηα5. (απο Ὧ60. τρία τασνοπέ; [64 ἀξονίαπι ρτομδεαπῆ; 

λιενὺβ ΤΟΜῸ ΥἹ: Ἔ ξ 
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Ἐᾶ. ΟἸαττ, ὙΙ. [148] ἢ Ἐᾷ. Βαῖ. ΤΥ. (570) 
σι αὐτοὺς. ἐδωδῆς "σιτίων: ἀλλ᾽ οὐδ᾽. οὗτον χρήσιμον τοῖς, 
γέρουσιν, οὔτε προπίνειν, οὔτε πολὺ μᾶλλον ἔν ἑτέρῳ καιρῷ 
“προσφέῤεσϑαί, «καϑ'ότι: μηδ᾽ ἄλλο μηδὲν τῷ. γέρονεν παχύς 
χυμὸν ἐμφράττεταν γὰρ' ἐξ αὐτῶν ἧπαῤ τὸ χαὶ σπλὴν 

ποσὺ νεῷροί᾽ πᾷντεῦθεν οὗ μὲν ὑδεριῶσιν, οὗ δὲ, λυϑιῶσι 
τῶν «πὲ πλέον αὐτοῖς χθησαμένων ᾿γερόντων. εἴπερ οὖν 
ἔϑέλον. μετὰ τὸ λουτρὸν ᾿οὔνῳ χρήσασϑαν γλυκεῖ τῶν τἴῦ δ 
“Τέρων ἕις, ἔδηδοκότι μὲν ἕωθεν αὐτῷ, καθότι τὸν "ντίο- 
᾿χὸν ἔφην πρόττειν, ἄριστος ὃ Φαυστιαγὸς Φαλερῦνος. . ἐχεί- 

γοῦ δ΄ ἀποροῦντι τῶν, ὁμοίων τις. ὅμοῖον δ΄ ἂν εἶεν οὗ γλὺ- 

«εῖς τε ἅμα! καὶ ὠχροὶ χατῷ ζρύαν᾽ ἐφεξῆς δὲ τούτοις ὅ 
πὸ Θηῤῆγος καὶ ὃ. -Κυριῆνος. οὐ κὠλύω δὲ οὐδὲ τοῖς ἐσκευα- 
σμένοις διὰ μέλιτος ᾿οἴγουξ ᾿Ζθήσασϑαι », καὶ μάλισϑ' ὅσοις 

σῶν γερόντων ὑποιρέᾳ τίς ἔστον ἐν ψεφροῖς. λίθων γενέσεως, 
ἢ. χαὺ ποδάγρα τεσ, ἢ); ἄρϑοῖτις. :ἐγόχλεῖέ -τὸν δ᾽ οἶνον 
ἐπὺ - τῆς. τοἰαύτης᾽ δυγϑέσέως ἄριστον. εἶναι. Σαβῖνον ἦ 
τινο τῶν. ὁμοίων. ἐπεμβάλλεταν δὲ αὐτῷ πετροσέλενον; “αὶ 
μόνον ἄρμε τοῦτο τοῖς ἀρϑριτικοῖρ. ἐπὶ δὲ τῶν λιϑυώντων 

Τίαχα θ᾽ οεἶῖδην ἀπίδ᾽ οἰρτισι 1116. Γατυμαῖ, Οδϑέθυπμι δα, Γοηΐ- 
Ῥπβ. ἩΠῚΙα πόμα Γαμπξ, τι60.. αατίπη ᾿ταθ Ιθτιαξιι;, πθὸ τημ}0 
χΠΔΡῚΘ. 8110. «πού ἐθηρουα Γπιρία; νϑῖ πι6ο αἰδαα αὐΐο- 
4παια, αποᾶ ὈΡΑΙαμι ϑβιοιας Γασοτι; ααῖρρϑ. οΡἤαυμτξαν 
Ὧ15. Ἰθοι, Ἰίθη δὲ τθηθ5, ἴὕὅπᾷε ἢΐ,; τὸ ἴϑππμι, απὶ Εἰ8 

ἩΡ γα 5. πὐπαξατν, 611 δάπα᾿ Ἰαϊουοπῖθ, δ οαϊοαῖο ΙαΡὸ- 

τϑιΐ, ΘΙ, ἀπ18 ουθοὸ ἴδητισα ἄμ]οΐ σἱηο δ ἃ θαΐπεδο ν ΠΕ, 

πδὶ πιᾶπθ οοιηθᾶοτιδ, Πομπΐΐ ΑἸΠοομτα [Ο]6Γ6. αὐ πίμητιβ, 

πᾶς ορτπτσχη, ἔφα θίαμτιη ἙΔΙθυιτιπι φπιονὶξ, ἀπέ, ἢ ὁἶπι5 
Οορία ποῖ οἴ, βιμλ]6 αἸταποᾶ,  Ῥουχο βηια. ζαοσῖα 
4.6 «ἀμϊοῖα ἤηη}] οἱ ῬΑ111486. ἴππέ: ῥγοχίηια 86 Τὰπὶ ΤΠο- 
Χο αγα δὲ Ογεϊοππχῆ. Νοσι. σϑίθυῃ οἰΐατν, πιϑς. 115 σι π]15, 

486 Π|6116 οοπάϊαμπίμτ, ἴθηιεθ ἘΠ᾿, πιαπίμιθ φαΐδαβ Γαΐριοῖο 
«ἢ οαἱοθ ἴπ τ μάρτος δΙΒΙΘΗΩΙ, ἅτ φοᾶαργαθ αἱϊουζηβ5. 
ΔΕ ΟΌΪΑΥ συ. ἸΠΟΥΡῚ ἰππηροίαβ [αἰωχί, Ῥογο σἱπαμε Βυ]αΐοο- 
το ΟΟΙαρΟΠ Ομ ἀρ ΠῚ πττιπλ Τποτῖε Θδρίπυχη. ἀπὲ Ππιῖ]δ 
δααοᾷ. Οομήοίξατ φηξθι 1π 18 ρεοίγοίι τηνι, δἴαιθ 1ᾶὰ 

ἴο απὶ ἂν ἀΟΌ]ΑΊρτι5 (αεϊϑξαοίαξ : 115 γοτο, ᾳ(Σ. οαϊοιϊο Ἰαροσ 
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ἘΔ. Ομασε. ΥἹΙ. [148, τά0.} ὁ ὭΞ ἙἘᾷ. Βεῖ, ΤΥ. (270. 
χαὶ τῆς βέτονίζης τι πόας. μίγνυταυ; καὶ κέστρου τοῦ παρὰ 

φτς 5: - Η ι 5 : 

τοῖς Κελτοῖς γεννωμένου" χαλοῦσι. δὲ τὴν βοτάνην ταύτην 
" Ἶ ᾽ ι 

σαξίφραγον: ἔγιον δὲ περιεργότερον σπευάζοντες τὸ φάρμαπον 
:᾽ ΄ ΄ λ ὃ ΄ ἌΣ ΕΝ, δὲ Η ἄλλ, ὃ τ 

ἐπεῤβάλλουσν καὶ ναρδοστάχυος. εἰσὶ δὲ καὶ ἀλλα “τινὰ 
32) Ἢ »Ὕ “΄.7. , 35 1 ΄ ΕΣ « - 7 ν 

οὔρησιν κινεῖν δυνάμενα. [149] ἀλλὰ τὸ γ' ἁπλοῦν πόμα 
5 ᾿ ΄, ε ΄ 

δὲ οἴνου χαὶ μέλιτος οὗ πολλοὶ συντευνϑέασν; πηγάνου τὲ καὶ 
»] ΄ Ἂ' 3, ΄ 

πϑοπέρεως ἔχον ὀλίγον. εἰ δὲ καὶ. προεδηδοχῶς εἴη, πρὶν 
ῃ -“ - 7, 

λούσασϑαν; καὶ ἡ γαστήρ αὐτοῦ μηδεμιᾶς βοηϑείας χρήζου, 

τῶν λευχῶν' καὶ δλιγοφόρων οἴνων πίνειν καὺ μετὰ τὸ λου- 
τρόν. σοί δὲ παχεῖς, παὺ γλυκεῖς, καὶ μέλανες, ὡς ἐμ-- 
φράττοντας τὰ ,ν...2} τοὺς τοιούτους ὅπαντας ἀϑΈ 75}: 
προσήκει. Ἐ ἘΞ 

Κεφ. ς΄. 42) αἱ μὲν ἀπὸ τῶν οἴνων ἐμφράξεις μέ- 
τριαι; τὰς δ΄. ἀπὸ τῶν ἐδεσμάτων, ὅσα γλέσχρον. ἢ παχὺν 

ἐργάζεταν χυμὸν, οὐ ῥάδιον ἰᾶσθαι. διόπερ οὐ χρὴ πλεονά- 
Τι ᾿ ν “ " ἀσάδαλτων ἊΣ 

ζειν τοὺς γέροντας οὔτε χόνδρων, ἢ τυρῶν, ἢ ὠῶν ἑφϑῶν; 
“ἊΝ - 2᾿ λ -“ 35 ὩΣ τ᾿ μ ΄ -»" ἐδ δῇ. ἢ κοχλιῶν, ἢ βο; βῶν » Ἥ φακχῆς, ἡ χουρείων πρεῶν εὐωθη; 

͵ 

ταν, ΓΒΕ ἀν, ΔἸϊανῖ4 Ῥείοῃῖοαθ, οἕ οοβυΐ, πρὶ ἀρπᾶ Ορ]ας5 

χα οὶ αγ., 6 ἱπιπη!!οο πάγη ; ψοοδπ! δαΐοτι Ππουβᾶμη δα η 

[αχϊένασττι. Οὐ γεγο ουγίοῆπβ 14 τυθάϊσαπγθηίπηη οομα-- 

Ῥοηπηΐ, οἔϊατα ἴρίοαθ πατὰϊ δα α Ἰπτιοίπηΐ, ϑ5ταγέσνογο 

οἱ 4118 ᾳφυδρᾶδῃι, φαΙρὰ5. ἩΣῚΠ85 ΤΟΥ ΘΙ τ] 1π6[ ψοχίτα 

{πη ρ]σθηλ ροίοπθμι Ρ]οσίαθθ 6Σ σἷπο ταϑι θα σοηποιϊαυΐ, 

αἀθοίο γαΐαθ ῬΙρδυίδαμο οχίραο. 91 νϑῖὸ ῬυΪπ5, «παη 

Ἰοίαᾳ5 Β΄, σοπιθᾶϊξ αὐτάρίαγη, ποὺ σα πίοΣ 6718 ἨΠ100 Δα ΧΙ] 

ἐρεῖ, νἱθθπι ἀἸραμπι οἵ ποάᾶ ράγὰπι δάπαθ [μα ἢίπιθε, ἃ Ρ4]- 

μ60 Ὀιραύ. Αἱ σὰδ6 οτγαῖία, αἀυϊοῖα εἰ πῖρστα νἱπα [απΐ, 

86. οπιηΐα, ῥυορίενθα, αποᾶ ορῆχπαπί νἱΐοοσα, [απί δι- 

βίοπᾶδ. : 

Οαρ. ΥΙ. Ὑδγθμι ΟΡ ιπιοείσπεβ, απαθ ΟΣ, σῖπο 601: 

ὩΠραμξ, τη ΘΙ] ΟΌΓ65 Γαπξ; 4τ|86 ψ 670 65 οἱδὶβ. 115. πίοι πίαν, 

«πὶ ἔποοια οὐδ. 1θητωπαῆθ ογθαπέ, Πἰβδ πο ἔδο!]6 

Γασοανγίασ. Οπὸο χηασίβ οανοπάπμπι [Θῃῖρτι5. οἵδ ἃ μυπΠ0 

ζατυῖβ, απ οαἴοὶ, αὐτῇ ονοσππὶ (ΟΠ ἀοσπηι, δπΐ σοΟ θυ π,. 

δΐξ Ῥυ]ρογαπι, απ 1θ118. ααξ {Ὁ11186. ΟαΥΥἶ5. αἤι, πιιοααα 
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πάο ΤΑΛΔΉΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΛ. Ὅματε, ΨἹ. [1402 ἙλΔ. δεῖ: 1. 70.) 

πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον τοῖς τῶν ἐγχελύων, ἢ ὀστρέων, ἢ 

ὅλως τῶν σἀληρὰν Ὁ χαὶ δυσκατέργαστον ἐχόντων τὴν σάρκα. 
διὰ τοῦτο οὖν οὐδὲ τῶν ὀστρακοδέρμων οὐδὲν, ἢ) σελαχίων; 
ἢ ϑύννων; ἢ ὅλως τῶν χητωδῶν, ἢ τῶν χρεῶν τῶν ἐλαφείων; 
Ὦ αἰγείων, ἢ βοείων. καὶ ταῦτα μὲν οὐδ᾽ ἄλλῳ τυνὶ χρήσιμα: 
προβάτεια δὲ νέοις μέν ἐστιν οὗ φαῦλον ἔδεσμά, γέρουσὶ 
δὲ οὐδὲ ταῦτα, σαὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἔτι τὰ τῶν ἀρνῶν, 
ὑγρὰ γάρ ἔστι χαὶ βλεννώδη, πκαὺ γλίσχρα, καὶ φλεγματώδη: 
τά 7ε μὴν᾽ τῶν ἐρίφων᾽ οὐκ ἀνεπιτήδεια γέροντι, χαὶ τῶν 
πτηνῶν, ὅσα μὴ παϑ' ἕλη "αὶ ποταμοὺς ἢ λίμνας διαυτᾶ- 
τάν, τὰ δὲ “Ταριχευϑέντα πάντα τῶν προσφάτων ἀμείνω, 
χρὴ τοίνυν, ὥσπερ, «εἴρηται, μάλιστα μὲν͵ ἀπέχεσθαι ἔμφρατ- 
τόντων ἐδεσμάτων; εἰ δ᾽ ὑπ ἀνάγκης ποτὲ χϑήσασϑαι συμ- 
᾿βαίη πλείοσιν αὐτοῖς, αὐτίκα πιροσφέρεσθαν τὸ διὰ τῆς 
χαλαμίνϑης φάρμακον, ὑπὲρ οὗ τῆς συνθέσεως ἔμπροσθεν 
εἴρηκα πἀτὰ τόδε τὸ τέταρτον γράμμα, μὴ παρόντος δὲ 
αὐτοῦ; τῷ. διὰ τῶν τριῶν πεπέρεων “χρηστέον; εἰ δὲ μὴδὲ 

Τὴ ρὶ8. “ἋὉ ΔΌΡΟΙΠ τατὴ, δτιῖ οὔγθάττιθη, δτιὲ ἀθπίητιδ οοὸ- 
χῦτι, ἀποτατη ἀττα ΟαγῸ ἀπποιίβατιε σοποοοίαῃ εἴ, πίῃ. 
ΟΡ δαπᾶάθπι τοϊση θη πιθ ΘΟΕ , 4166 ἐεῆα 1πίερυηίων, 

"δαὶ ΘΔ ἘΠ  π ΘΟΣ ΤΙ ΠῚ », 81 Τβπππουθιη., απὖ' ἀθηΐατιθ οοίδοοι 
δοπθυὶθ ἍΠῸΗ ὩΠῚ6 15. εἴ, γε] ὃχ οδυπῖριθ σον πὰ 
ΘαΡυπανα τΐ ῬΌΡα]8. ΑὮ 86 ροϊίπβ πθὸ 4111 π11 Πιὴΐ 
ἈΠ16832 Ον]]α νϑτὸ 7ανεπίθυβ ααὐτάθι ποῖ πλδὶτι5. οἱ οἱ- 
Ῥπ5, [ομῖριβ γεῦο πὸ θὰ δῇ οοπιηοᾶα, δἰᾳαθ εἴἴδηι Πᾶς 
πα ὃ γηϊπῶβ ΔΡΉΔΠ8., «αΐρρθ αυαθ Βαμα οἱ πϊποοίἃ 
δὲ β᾽υτποία δἰ ρἱταϊτοία, οἷ, Ἡοδάϊηα ναῦοὸ ἴαπα ἀόπ 1η- 
οχαπηοᾶα [ἐπ δἢ 2 ῥταθίθυθα αγοβ ὅα8, {πᾶ6 δχίϊα ραϊα- 
ἄεβ δὸ βυχαῖπα ἤασηδαιια ἄδρταί. 4118 νετο ομμπίὰ 
Ἰλο]οτα τεοθηξριβ απ. ἘΥρο, Ποιΐ αϊκίπιιβ, δηξδ ομι- 
τἷα σανεπάππι Ὁ 115 πὶ ορῆνααπε οἱδίθ ὁπ. Οἱοά ἢ 
ΤῈ8. οοβαΐ δϊαπαπάο ΘΟρΙΟτι5 [18 αἱ, Ῥγοίίπτιβ Γαπη ἐπάπχῆ 
ὙηΘα]οαπιθηΐαμηι αΙΔΟΔ] ΑἸ η65. δῇ, Θα75. σοχηροβ ΠΟ. 611 
ἴχαργα 1π ᾳαοτίο Ῥοίαί. Ἐ7π5 ἢ οορία ποῖ εἢ, ἀϊδίσιόδι 
ῬΟΡΌσΘοΙ ᾿ ροΐοπάτιπ, ὅ1π τ 14 φαΐϊάθπι δα πιάπτιπὶ εἰ, 
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τᾷ, Ομαῖτ. ΨΙ. [149.] Ἔ8. ΒΑΓ. ΙΨ. (γα, 371.) 

χοῦτο παρείη; πόπτοντάς τε. καὶ διαττῶντας ἀκριβῶς, ὡς 
γροῦδες γενέσϑιαν, πέπερν λευκὸν ἅμα τε τοῖς δψοις ἐσθίειν, 
ἐπιπάττειν τε τῷ ποτῷ. καὶ κρόμμυα. δὲ ἐσϑίξειν τηνικαῦτα, 
συμφέρειν, χῷν εὖ τούτῳ σύνηθες εἴη, καὶ σχόδορον. παὺ 
τὴν διὰ τῶν ἐχιδνῶν. ἣν παλοῦου ϑηρίακην ἀντίδοτον ἐπὲ 
τῶν γερόντων οὗ κακῶς χρῷτο, καὶ μάλισθ᾽ ὅταν ἔν τοῖς 
ξμφράττουσιν ἐδέσμασιν αὖϑις τῶν ἐχφραττόντων φϑάση 
πρόσενεχϑῆναν" καλλίστη γὰρ ἡ ἀπὸ τοῦ ϑηριακοῦ ΠΣ 
(Ωγι)μάκου βυήϑεια τηνικαῦτα γίνεται. «αἱ γαστρὸς. ἐπὶ 

τοῖς τοιούτοις ὑπυχϑείσης, γρησιμώτατον ἂν εἴη διδόναν τῇ 
ὑστεραίᾳ τὸ διὰ τῶν ἐχεδγῶν. οὐδὲν δὲ ἧττον αὑτοῦ τὴν 
ἀμβροσίαν τε καὶ ἀϑανασίαν ὀνομαζομένην, ὅσα τ' ἄλλα διὰ 
τῶν εἰρημένων. ἀρωμάτων σύγκειται φάρμακα. τῷ 78 μὴν 
ἀκριβῶς ξαυτῷ προσέχονεν γέρογεν φαρμάκου μὲν οὐκ ἄν 
ποτε γένοιτο χρεία τοιούτου" δεηθέντι δὲ ἐνίοτε λεπτυνού-- 

’ σῆς. διαίτης ἀρκέσει. τὰ λελεγμένα δὲ. ἑτέρου γράμματος. 
ἰδίῳ, καϑ' ὃ περὴ τῆς λεπευνούσῃς διαίνης ὃ λόγος ἡμῖν 
ἐγένετο. 

Ῥίρδι δἴραατι. ἑαίαπι οὐ χαίππιαις ἀΙΉσοπΐον 6ο ζπ Ρ6111- 

Ὥθπι τοἀδοΐμμι δὲ οὐτη ΟἱΡ15 66, εἴ ροΐουιΣ Τπύρουροσον 

ἴρᾷ δὲ σαθραβ. δἤίατθ ἕχχα Ὄχρϑᾶϊοι; ααΐπ ίΐαι ΑἸΠΠπτα," 

Δ πυῖο. αἴϊαθνονῖε, Απῆάοΐαθδ αἀπόααθ οχ νἱρθυῖθ, ππδμι 

ἱπουίαοοι. νοοαπὲ, ποῖ ἱποοππποᾶθ [δπΐρα9 ἀδία;", ροι1Π|.- 

χασὰ ὌΡῚ ῬοΙὶ ΟΡ αοαΐθβ οἷρθοβ δα ᾽ν 4146 οΡῆνποξιοηδ5 

ἩΡεγθπί, ἀμΐθ μοποὸ δχμιραθείβ; ἕστο επΐπι ΘΠ ΘΔ οἱ ΠἸπλτατν 

ὁχ ἐπουίδοβ Ῥτδοπάτϊαμπε οχρθοῖθθ. Ουοᾶ ἢ 40 {ΠἸυδηοαῖ 

(αράποία αἰγιὰβ πὲ, τυ αΠπτηβ {πϑυῖδοθη ροῆιυϊάϊς ἀράθυῖβ. 

«Αθαὰθ νοῦο οἵ ααδιὴ ΔμλΡΡοἤατα, δὲ ἀπαμ αἰπαπαῇαμν 

νοραπξ, δϊδφπο 14. σϑπτιβ τηθαϊσαγπθηΐα, «παθοιηαια 9 

οι Ῥυδρατοιβ. ἀγουηδξῖβ. Γαηΐ οοπιροῖία. ΘΘΩΙ ἰαηθη, ααἱ δο- 

ουγαῖς ΗΡΙῚ ρῥνοίροχουιε, ππδαπδμι ἴα 11 τηϑάἀϊοαγηθηΐο ΟΡῺ8 

οἶδέ, [οα ἢ φυδηάο αἰζοηπδιΐα νἱοΐτιβ γα 0.6. βρερῖΐ, [δ{15-- 

Ἰαρίομί,. «παρ Αἴϊο ὀρϑῦβ [βουπιμ [ΟΣΙρΡΗλλπ5,, ἴῃ απὸ ἀς 

αἰξεπιιατίς νἹοΐι ΕΓ ηγμ5, ; : 

Ξ 



345. ΤΑΔΉΝΟΥ ὙΓΙΕΊΝΩΝ. 
ἘΔ. ΟἸνατε, ΨΙ. [1:580.] : Ἶ “Ἕ. Βαῖ, ΤΥ. (671. 

Κεφ. ζ΄. 150] ηρόδηῖον. δ᾽, ὅτι καὶ τῶν ἄρτων 
“τοὺς μήτ᾽ ἐνδεῶς ἔχοντας ἁλῶν, ἢ ἔὔμης, ἢ ἢ φυράσεως, ἢ 
πτήσεως ἐσϑίειν χρὴ, μήτε τὴν ἐπιινουμένην ὑπὸ πάντων 

σεμίδαλιν, ἢ τὰ δὶ αὐτῆς πέμματα, καὶ γὰρ δύσπεπτα 
πάντα, χαὶ κοκόχυμα, καὶ σπλάγχνων ξμφραπτικά, χαὶ εἴ 
7γ8 μὴ τοῖς διὰ βουτύρου ᾿καὶ σεμιδάλεως -σμευαζομένοις 

πλοπόῦσυν ἐμίγνυτο μέλυτος δαψιλὲς, οὐδὲν ἂν ἦν ἔδεσμα 
πολεμιώτερον ἀγϑρώποις πᾶσιν, οὗ μόνοις τοῖς πρεσβύταις. 
ἀλλὰ τί δεῖ τοῖς βλαβεροῖς τὸ χρήσιμον μυχνύευν,, ἐνὸν αὐτῷ 

μόνῳ χρῆσϑαι τῷ μέλιτι, τοῦτο μὲν ἀφεψοῦντα, τοῦτο ὃ: 
σὺν ἄρτῳ λυ άνοντα; πρὶν ἕψηθῆναν; προνοητέον δὲ τῆς 
χατὰ τὸν ἄρτον. ἀρετῆς μᾶλλον. ἢ τῆς ποτὰ τὸ μέλι. βέι- 
τιον μὲν γὰρ ἂν τὸ μέλι τοιοῦτον εἴη τὴν ἰδέαν καὶ τὴν 
δύναμιν, οἷον τὸ Δττικόν" εἰ δὲ μὴ τοιοῦτον ἔχοιμεν, 
ὁλλὰ παντὶ μέλυτυ χρηστέον ἐστὸ πλὴν τῶν -δυσωδῶν, ἢ 

ἐν ὅσοις αἰσθητῶς κηροῦ. ποιότης ἐμφαίνεται, καὶ πολὺ δὴ 
μᾶλλον, εἶ τυνος ἑτέρας ἀλλοκότου. τῶν ὃ᾽ ἄρτων ὃ μὲν 

τοιοῦτος, οἷον ἀρτίως εἶπον, οὐ μόνον οὐδὲν ἀγαθὸν ἐργά- 

ο Ο ἂρ: ὙΠ. 026) ΠΙαᾶ ρμαΐογο αι ἰϊτον; Ρδπθπι 4ποῦπθ 
ἢ15. Ἐχμέροπάπιι, «αἰ τίδο []θπ|, περ ζδγιπθπίππι, π6ὸ 

ΤαΡαοϊξίοποιι; πϑὸ οοοϊοπειη ἄσπάεχοί, ποῖ δὐπΐοπι δαΐ 

1{ὴν ῬυΡ]ος. Ἰαπδαΐατην Πιρι]αρίτιοπι, δαΐ 4πα6 ΕΣ ἃ 

ἥἤππξ ΡεΠατα.: ααΐρρα οπιπῖδ [8116 ποῖ ΤοΙατη οοοία ἀΠΠΠ- 

ὉΠ, [εᾶ ϑείαπι γπαῖ} [ἀοοὶ Γαπξ, νἱοεγαάας. ορῆχαππί. 

Αο πῇ Ρ]οθμί5, 4868 6. Ὀαΐγγο οἱ Ππμπ]ασίπα ἤπιπξ, π16]. 

αἴαϊϊηι οἵδε δαἀπαϊχίμπι, πτι}]τ8 οἱ. ομπῖραβ πομηπίρα8; 

πιθᾶτια [Θηΐθιι5, τηϑρῖὶβ οἴϊεε δάνογπβ, (δοίθσιπη απίά 

ΟΧΙ8. [Δ]τιρυΐα τηϊοεαβ, παι ἰἰσραξ 1πη6116 ΡῈ [6 πῇ 
Ῥαυπι οοοίο, ρμασέϊμι οὐπᾶο οτμ Ῥ6π6.2 (ΤΑ ψ6γῸ πιᾶ- 

ον» παρόπᾶάα εἢ ἀθ ρϑαηΐβ Ῥομίϊαϊβ «πᾶπὶ π161115.. Ναπι 

ΤΔ6] Ῥχοΐβοΐο. πιϑττι8 ἔπουέ, αποᾶ ρεοίθ δὸ νἱτῖραβ Αἰα- 

οο ἢξ ἔπη]; αποᾷ ΒΒ ἔαϊα πορ ἄδπι, φποιροὲ πίίατο, 

χποᾶο 16 πιὰ] οἄονὶβ Πί, πον οοσὰθ ἡπδϊ αΐθβ. δρϑυΐθ 

Ῥχαθ [δ ἔδυδξ, πιοῦβ ρυδϑίογειπι φυδπξαίθπι παομηρίαπι ὁχ- 
ἀραυιθαμ. Αἄθο γϑῖοὸ ρδ1168 ἰᾷ σοητι5, 41π6165 τῃηοᾶο τοί], 

Ὁ{116. αᾳαϊσαιαπι [ΓΘ ΘΟΥΡΟΣΙ ποὰ οοπξοσμπέ, πὲ οἰϊδην 
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Ἐπ. Ομασξ, ΥἹ, [180. ἘΔ. ΒΑΓ ΤΨ. (611.) 

ζεταν κατὰ τὸ σῶμα τοῦ , γέροντας; δλλὰ καὶ βλαβερώτατός 

ἔστι, παὺ μάλισθ᾽ ὅταν ἤ παϑαρώτερος. δρῶ δὲ τοῖς. ἄϑλη- 
τς 9." 4 δι ΄ 5η53 “, 

- ταῖς αὑτὸν ἐπίτηδες σπευαξύμεγον. ἀλλ᾽ ἐκείνοις μὲν “εἴς 
ὅπερ ἐπιτηδεύουσιν ἁρμόττει, γέροντα δὲ, εἶ μὴ πολὺ μὲν. 
ἁλῶν ἔχοι, πολὺ. δὲ ζύμης ̓  ὠπτημένος δ᾽ ἀκριβῶς εἴη, παχὺν 
ἐργάξεται καὺ γλίσχρον χυμὸν; ὃς οὐδ᾽ ἄλλῳ μὲν ἄγσϑ' ὅς ἔστιν, 
ἐπὸὴ πλέον “αὐξονόμενος. ἀτὰρ οὖν οὗτος καϑ' ἧπάρ τε καὶ 
σπλῆνα καὶ νεφροὺς ἐμφράξεις ἐργάζεται; καὶ μάλισϑ' ὃτξ 
φύσει. στενύτερα τῶν ἐπὺ τούτοις. τοῖς σπλάγχνοις ἀγγείων 
ξστὸ τὰ πέρατα. καϑόπερ γὰρ ἐπὶ. τῶν ἐχτὸς τούτων φλε- 
βῶν, ὅς ἐγαργῶς ὁρῶμεν, οὗ σμικρὰ διαφορὰ φαίνεταν χατὰ; 
τὸ εὖρος ὄλλου τὲ πρὸς ἄλλον ἄνθρωπον. καὶ, καθ ἕκα- 

στον ἔν τοῖς. μορίοις, οὕτως εἰχὸς ἔγειν κἀπὶ τῶν ἔνδον, 
ἀλλ οὐχ οἷόν τε ει τὴν διαφορὰν πρὸ τῆς πείρας " 
Ζέγω δὲ πεῖραν; ἣν ἐφ᾽ ἕχάστῳ τῶν , προσφερομένων ἔγεστε 
ποιεῖσθαι. γέροντα γοῦν τύνῶ γεωρχυπκὸν ἔγνωμεν, ἔτη πλείω 
τῶν ἑκατὸν βιώσαντα χατ' ἀγρὸν, ᾧ τὸ πλεῖον τῆς τροφῆς οαὖ- 
γειον ἦν γάλα, ποτὲ μὲν αὐτίεα λαμβανόμενον, ὃ ἄρτου ϑουμ-- 

Ππΐ 8116 Π1ΠΠ}η1." οἴψαο ἽΒοΟ ΔΙΆ Ιπ5, ατὸ πε Ῥυτίοσοβ: 

Ὑιάθο δαΐθμι, αἰμ]θιίβ. 18 δοῆπ5 βαδο Ῥξδθρασαυὶ, Ὑϑειιην 

Ἠϊ αὦ ἐξα, ηατ86 “ποπππίαρ, ἀρίστα οἷ, ϑβηΐ σόρο, πίῆ 

τυ] ξατα ααμηχέστα ΠΕ [4115; πῖῆ χημ]οτι ζεγιιοπῖ; πἷπῦ 
αΠροπ απο δὲ οοοΐπι), οταππι οἴοῖξ δὸ δ] ποίαμ, 

[ἀοοαμι, «αἱ πθο ὉΠῈ 4111 ἐπ ὩΠ1115. δορίοῆτβ ἱπδποίπ5. 

Ἑγρο οἵ οδῆυποϊοιθθ ἔπ Ἰδοίποντθ, 1ἴθπθ οὲ γβαΐίραβ ἔδοϊξ, 

πα χῖηιθ ααΣρα5 ἦπ ΠΙ5 νἱίοουῖραθ ναίοτοτα οσ ΐτπ8. δηρα-- 
Πίογαβ παΐατα [απί, Νατη ἤοαΐξ ἴῃ 115 νοπΐθ, (86. Ῥαΐατιη 
ΘΟΌ ΤΠ 5. ΟΡ )]οϊαπέτσ, ποῖ ρᾶῦγα ἀταρΠιαϊηῖ5. ἀϊνοσ πέαβ βου-- 

Ἀἰϊΐαν αν αἰϊονῖτια Ἠοτηΐϊμῖβ δᾶ αἸΐετιιμθ, ἔα τὰ τιμΐτν 

ΘΟ)αΒθεΐ ρῬαυρτια, ὅς ἦπ 115, ᾳπας Ἰηΐα5. ἰαξθηξ, [8 Βάθοῦς 
Ῥαΐαπ ἄτι: μπᾶπο ἑαπιθπ ἀιβεγθηΐίαιι Ὀυῖτιβ, «παν Θαρευ- 
ηθηΐο ἢξ οχριοναία, ιξουποίσογθ ποι οἴξ. Ἐπρουϊθμείαγα 

ἸΏΓΘΙΗρο, ἀπδπὶ 6Σ δοσαη, αᾳπᾶθ Γαμιαιΐτ", ΠΏ ΡῸΪ15. [8-- 

Ὅφγ6 Ἰίσθέ. ον ῃητι ϑηΐμα ἴδπθης φαεμ 8 ΔΡΥΙΟΟΙ Αγ, 

- ΟΣ δι ΡΠ τ5. απιαμν οὐηξαη ἀτπιπο8 ταὶ Ὑἱΐαπλ Ἔσογδὲ: . Βαϊο 

ῬΙτρίπηα μι πα ππθεῖ οαρυίπατα 1.0 εγαΐ, αποᾷ 41165 Ὁ.) 



ΤΥ ΚΟΣΣ. ΟΡ. οὐ. εὐεο το τ κου ΦΌΩΣ ὄψον νυ, ἀξ ἐτάκος 

ἐμίγνυε, χαΐ ποτε ἥψει, ἐμβάλλων ἀκῤέμονας “ϑύμων ὃ ἅμα 

τοῖς ἄρτοις. ἀλλὰ τοῦτόν γέ τις μιμησάμενος, (ῴετο γὰρ 
αὔτιον αὐτῷ τὸ γάλα τῆς πολυχρονίου ζωῆς γεγονέναι;) διὰ 
παντὸς ἐβλόβη “αὶ κατὰ πάντα τρόπον προσφορᾶς. ἔβα- 
Ούνετο γὰρ αὐτῷ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς, “αὐ μετὰ ταῦτα 
τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον ἐτείνετο καί τις ἕτερος, ὁμοίως ἔπι: 

χειρήσας χρήσασϑαν τῷ γάλακτι, τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν. 
ἐμέμφετο, (καὶ γὰν ἔπεττε καλῶς αὐτὸ, πχαὶ οὔτε ὀξυρεγμίω, 

«τις, ἢ ἐρυγὴ «νισσώδης, ἢ πρευμότωσις, ἢ βάρος ἐπεγίφετο 
ποθ᾽ ὑποχόνδριον.) τῇ δ᾽ ἑβδόμη ἡμέρᾳ μετὰ τὴν ἀρχὴν 

᾿ξγαργῶς ἔφη τοῦ ἥπατος αἰσϑάνεσθαν βαρυνομένου, δοκεῖν 
γὰρ ξαυτῷ κατὰ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον. ἐγκεῖσϑαί τι, καϑά- 
περ. λίϑον, ὡς χκατασπᾶσθαΐ τε τὰ ἐπικείμενα καὶ μιέχρυ 

πλειδὸς ἄνήχειν τὴν τάσιν. . εὔδηλον οὖν, ὅτῳ τούτῳ μὲν ἐγε- 
φράττετο τὸ ἧπαρ; ἐπνευματοῦτο δὲ ϑατέρῳ. καὶ μὲν δὴ 
καὶ ἐπὸὺ γάλακτος χρήσεν πολυχρονίῳ. λέϑον γεννήσαντα κατὰ 
τοὺς νεφροὺς οἶδα, καί. τιψα ἐἔγερον. ἀπολέσοντα καὶ 

τηῖσα Ῥδτιῖβ. ἴῃ 60 τηϑορύδία Παΐϊπη πιμθραΐ, 41185 1068} ἴπ|- 

Ταϊφερθαΐ, 41148 ροαποραΐ οὔατα {π ΗΝ. οδομχηΐηα τα οἰάτη 

Ῥθη6 Ἰπηοίεπβ. Ηππο απἰάδηῃ ἰμϊταΐηβ, τἱθ!σθξ.. ἕαπὶ 
Ἰοισαθ σἱίαβ οδτιίαιν τϑίτιϑ ἰῃ ἰδοῖθ. Γιθ6ῇδ,. ρΡευρϑίπο 146- 

ἀεραίαν, ἀποομπησθθ ἴπ τηοᾶο {πιαρβηθε, σιὰπι Ῥυΐπταχα 11 

δΥανγαθαΐαν οὁ5 ψϑπίσίοα, πιὸχσ ΠῚ ἰοπάορδίαν ἀοκίγαμ 

Βγροοβομάνίπση, ΑἸΐὰβΒ. ἀπομιθ ἤημ11 πιοᾷο αυτιπι Ἰαοία 

ἨΠῚ οοθρεῖθε, ἀθ γαῖ ὩΪΌ1 οΠ, απδίταδ, απῖρρο αἴ] οἵ 

ῬΙΌΡΕ 14 οοποοχίξ, πεὸ δοϊδπμη δῃΐ Τπηιϊάσην τποΐαμι 6 

60 ἴδῃβε, πιϑὸ δέμαπι, διΐ ογανιἑαΐθπι ἴπ ρυδθοογαι8:. [6- 

Ῥίζμηο ἑάγηθη. 4}. 60 ατιο. οοθρῖξ, 416. εσον [6 ἔθ σ᾽ τηᾶς 

πἰίεῆθ σγαναίτιιη αἴχι!, απίρρε νἱάδθυὶ ΠΡῚ αυϊδάαπι 11 

ἀοχινῖθ ῬυδθσοΡ 115 οοὰ Ἰαρίάθχῃ (ὩΡ6Π6, ἤσ πὲ οἱ ἄθου- 

ἔπι ἐγαμαυθηΐμν, ἀπ86 ἴαᾳρτα 6Ποπξ, οἱ ἕδπῖο δᾶ 7πραϊτιη 

πβαῦθ. Ρογεπσοροί, Οουος ταα6, Βπΐο οὐέἐποίπμι 76 οα 

βυατα, 1Π| ἤδία ἐπέστη δ. Οαΐῃ οἰΐαμν πον, οἱ 6ς ἀϊατ 

ἀπὸ :]δοίῖβ. αἰα φαϊοαϊοβ. ἴῃ τϑηΐραθ οἱ τπδίαθ; Βομ 

αἰϊτιν αποπάδῃυ, «αἱ οπῖπθβ ἀομίοβ απϑδὲέ αθβίαιθ; 
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ἘΔ. Θπατί. ὙῈ [150. 151.} ,, Ξᾶ, Ῥαῖ τιν. 0671.) 

βλαβέντα ὅπανταο. ὀδόντας. τοῦτο μὲν οὖν καὶ ἄλλοις ὃ ἐγές 

ψετο πολλ, οἷς τῶν. ἐπὲ γάλακτι μακρῶς διαιτηϑέντων. ἄλύ- 

πως δ᾽ ἕτερον διαπαντὸς ἐχρήσαντο τῷ γάλακτι; παὺ μετ" 
ὠφελείας. μεγίστης, παραπλησίως τῷ κατ ἀγρὸν βιώ- 
σαγτῦ πλείω τῶν ἑκατὸν ἐτῶν, ὡς ἔφην. [151] ὅταν. γὰρ 
ἥ τε ποιότης αὐτοῦ τῇ τοῦ χρωμένου φύσεν μηδὲν ὕπεναν- 

ὑτίον ἔχῃ» τῶν τὲ σπλάγχνων εὐπετεῖς αὖ διέξοδον διὰ τὴν 
τῶν ἀγγείων εὐρύτητα ὦσι, τῶν μὲν ὠφελίμων ἀπολαύουσιν 
οὗτον, μοχϑηροῦ δ᾽ οὐδενὸς πειρῶνταν. τὰ δ᾽ ἔς τοῦ γά- 
λαχῆος ἀγαϑὰ λέλεσταν καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἰατροῖς “ ὕπας- 

γωγὴ μετρία γαστρὸς; Ἐχυμία τε παὺ ϑρέψις, οὐ βθαχέω 

συντελούσης εἷς ταῦτα "αἱ τής νομῆς τῶν ζώων, ὧν μέλλεις 

χοήσασϑαν τῷ γάλακτι. καίτοι γ ἀμελοῦσυν ἔνισι παντάπα- 
σιν τῆς νομῆς; ὡς ἤτον μηδὲν, ἢ βοαχύτατον εἷς ἀρετὴν 
γάλακτος συντελούσης. ἀλλ᾽ ἐναργῶς γε ϑεώμεϑα τὰ νεμη- 
ϑέντα τῶν ζώων; ὧν μέλλομεν χρήσασϑαν τῷ γάλακτι, ἢ 
σπσμμωνίαν; ἢ τῶν τιϑυμάλλων τιγὸς, καϑαρτικὸν ὦ ἴσχον- 
τὰ τὸ γάλα. δῆλον οὖν, ὡς καὶ δριμὺ, καὺ ὑξὺ,. καἰ 

ἀᾷ σξγο 41115 σαοαᾳιθ πια]τ15. σοτίρι οΣ ἀϊαῖπο. Ἰαοίῖ5. τις 
ΑἸ χα [ας5 οἱΐσα ΠΟΧΘΗΙ Ἰδρίε ρευρείπο {ππὲ πῇ, πιο δἰΐβην 

οαπα πιϑχίπιο. ἔγποῖπι, ν ἸΏ ἀρυίοοία, αἀποπὶ ἔαρτα σθαι 

Δπλιο5 ΨΙΧΙΠΘ ἀϊκίηγτθ, ὍΒΙ οπίμ πορ Ἰαοίῖ5 ἀπαη [5 

πίεμὶῖβ παΐτιταθ αὐϊοαύδπι, οἷ ἄγονα, οἱ νἱοθυαηι ἐγαμῇ-- 

ἴὰ5 1801165 Ῥτορίευ νϑπδτυῖπὶ δι ρ! ἀπο [πηξ, (1 1[α 

[μΡ ἀθθο, 11 φοπιπιοῦ!δ Ἰδοῦ ἔραπιηΐαν, ομλη15. 6}115. 1.-- 

“ΟΠ ΠΙΟἑ οχρατίθβ. Ῥουτο. σογηηοᾶα Ἰ6οἴ15 141 41115 δηΐα 

8 Ὑηθ6 1015 ἀἴοία [πηξ, πθπῖρα νϑηΐ 5 χαοάοιαία ἐἰ6᾽θοίίο, 

Γαροὶ βοιμῖίαβ, οἱ παΐγιο, ρϑίου5 ᾳποαῖα 1085 δπϊπιδἝ πὶ, 

“πο. Ἰαοία τιθπάπμ 61, ποῖ ράτασι δα πος σομίθσθ- 

ἜΡτιδ Σ. ααδπατθπι ἵππὲ απ Ῥαἰοποντιτ ταί: } Ῥΐδη6 ΡῈ0 

ὨΪΉ11Ὸ Ππαρθαπε, απαδῇ γ1}}1} ραυτηωνο δα Ἰδοί:5. Βομπίξαίθμν 

σοπέεγαη. ὐδϑίδγθσῃ παι ἀπρῖς νἱάθμχαβ, δαλπ  πτη, 

ἀπογναπι ἰαοΐθ. τ αν, (απηπ5, ἢ (οαμιμηοιμα, τι ΔΕ] 1411 

αὐορίδιη νεἰοδιίαν, ᾿δοῖΐ ἀποαᾳαθ Ἰαχαπαὶ νὴγοθ ἵποϊο. 

ἔχ ἀπὸ ραίεξ, «πο 6κ νιηοίο ραίοπο δοῦθ, δοίατιιν" εἴ 



518’ ᾿ς ΤΑΛΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. Ὁμασξ, Ὑ. [1ὅ1.} Ε θ8, Βαῖ, ΤΥ. Ὁ7ιῸ 
αὐστηρὸν ἐπὶ ταῖς βοχϑηραῖς ἔσται νομαῖς, ἐξομοιούμενον 

τἀεὺ τῆ φύσει τῆς πόας. Ξαὶ διὰ. τοῦτο καὶ τὸϊς “πρὸ ἡμῶν 

βατροῖς ὦ ἔκ τῆς πείρας διδαχϑεῖσιν εἴρηνταί, τίν ᾿ἀγάλακτοι 

ψομοὺ, προσαγορεύουσι γὰρ οὕτως αὐτὰς , ὑπὲρ ὧν “αὶ ἡμεῖς 

ἑτέρωθι, διερχόμεϑα. γῦν. δ᾽. ἀρκεῖ τὸ γε τοσοῦτον ἐπίοστω- 
τϑοῦ περὶ αὐτῶν, ὡς οὔτε διωμείας ,. οὔτ᾽ ὀξείας, οὔτ᾽ αὖ- 
στηρὰς πάνυ χρὴ. τὰς. “τροφὰς εἶναν τῶν ζώων, ὧν. τῷ γά- 
λακτι μέλλομεν ὡς εὐχυμοτάτῳ 7009: καὶ μὴν παὶ ὅτυ 

ποτὰ τὴν ἡλικίαν ἀκμάζον εἶναι χρὴ καὶ κατὰ τὴν ἕξιν τοῦ 
σώματος ἄμεμσιτον τὸ ζῶον, εὔδηλον δήπου, κᾷν. ἐγὼ μὴ 

ἐλέγω,. χόλλυόν. γε; τὸ μὲν' αἶγα, τὸ δ᾽ ὄνον εἶναν, χρῆσϑαν 

δὲ τῷ. γάλακτι. παρὰ μέρος ἑχατέρου" λεπτότερον μὲν 7άρ 
τὲσεν “καὶ ὀῤῥωδέστερον τὸ τῆς ὄψου; σύμμετρον δὲ τῷ πά- 
γεν τὸ τῆς ᾿αἶγός. ὥστε τοῦτο μὲν ἀγατρέφεν μᾶλλον, εὖ 
τοὕὔτου χρεία, τὸ δ᾽ δνείον ἀσφαλέστερον πάντη. καὶ γὰρ 
εἶ μόνον ποτὲ λαμβάνοιτο χωρὶς ἄρτου, καὶ ὑπέρχετον ϑᾶν- 
τὸν), καὶ ἥκιστά ἐστι φυσῶδες, οὐ τυροῦταί τε κατὰ τὴν 
γαστέρα », παὺ μάλιοϑ' ὅταν ἁλῶν καὶ μέλυτος προσλάβη. 

ν 

΄ 

᾿δαούασι γοδἀδέαν, παΐπσαιῶ νἱαϑιΐοθὲ μϑυθαυθσι ἀπηϊίαΐαπι. 

-ἰίάαπο: δίζατα «αἱ δαί π|ὸ5 τιϑᾶϊοὶ ἔπϑειηΐ, ἱρῖο τοὶ Γα 

ἄοοῖ, ἀπαράαγα ραίοιια Ἰαοῖ ἱπορία ἀἰκενιηΐ, 1.6 οπίπι 

86. πιπουραπξ, ἄρ αὔΐρτι5 τρῇ ἀυοααθ ΔἸ101 ἰταοϊανιηυβ. 

Νάμο μαοίθμτιβ [αἸΐθια ἀθ 18 1η:6 16 χη] 6 ἀραπᾶς οἵδ, ἀπ|- 

πα  ταπι," φαουτπι σο ορϑτ [ποοὶ Ἰαοῖβ 515 αἰύσαβ, π|ὸ- 

418 δογία, πθατθ δοίάᾶ, πϑᾷᾷβ δἄιποδεπι δαίοχα ἄεθεῦα 

εἴΐε πὰ ππθηΐα. ΠΙαᾷ σέτο νοὶ πῖθ ἑαῤδηϊὸ οομῆαγθ αὐ- 

ὈΙΐρου,, δπῖπιαῖ ἱρίασμη δὲ Πογεμίβ δϑίαίθ οἱξθ δὲ σουρου!β 

ἨαΡΙία. Ῥ]απθ ἱπουϊραΐο ἄσρετο. ϑαίξααα ἔπους δἸ ΈΈ Τα π 

ΘΑΡΥαμι, δΙἑουατα αἤπδη εἴθ, εαραπιαπα ἰαοία ἰζου π15. νἱ- 

ἐοΙΡὰ5. αἴ; ααΐρρα αῇπδθ ἰδ ἕθσππ [βουίαπιαας οἱ, 

ἐρτᾶθ τηϑαϊοονῖβ Γαδ απο εἢ, Ιδαᾳας ποο- πτίνοὶ τηδρδ, 

᾿ ΌΡΣ νἱἀο]οοῖ παρϊσμπα οἱ. ορτβ, ΠΠπᾶ οπιπῖπο ἐπεβ δίς. 

Ναιβ δὲ ἢ φυααπᾶο ππθ ρβηθ [πινήξ", ὕπχη οἰτπι8. Παρ ἀμοῖς 

ἕαν, ἔπτη τηϊηΐτιθ δῇ βοξηϊοπύσηι; Γεᾶ πὸ ἴῃ νοπέρθ σορί- 

ἔα, ῬΟΙΠ γα. ἢ Ῥυῖτι5 (115. ΔΙ αυτά οἱ π:6}118. ἐπὶ πιο 18, 



ὑπο: ἘΠ..." 847 
Ἐά; ΟἸατε. ΨΙ. [551.1 ἷ ͵ Ξιότ ον 50 ἢ Βαῖ.- Ἵν. 07:1.) 

χρὴ δὲ χαὺ τούτου καὶ τῆς τλὴρ ἃ ὅπάσὴης ὕλης, ΖΣῶν βοηϑη- 

μάτων. τὰς. δυνάμειθ, ἰδίᾳ προμεμαϑιηπέναν “τὸν μέλλοντα 
χρήσασϑαι λαλῶς, ἵχα μὴ πολλάκις ἄναγκαζώμεϑα περὶ οὖ- 

τῶν λέγειν. τὰ αὗτά. ζαὶ νῦν γέ μον δοκῶ μακρότερον, ἦ 
ὡς τοῖς ἐνεστῶον προσήκει, διεληϊνυϑιέναν. Ἔα Ἐξ γάλακτος 
“αὶ οἴνων, ᾿ἄμεινὸν γὰρ ἦν εἰπόντα τὴν ἐξ αὐτῶν ὠφέλειαν 
ΤΟῖς 7έρουσι γινομένην ἐπὶ τὴν τῆς ὕλης. ἐκλογὴν ἄπο- 
παν τὸν ἤδη μεμαϑηκότα τάς. τὸ κοινὰς. ̓ δυνάμει φαθ᾽, 

ἑκάτερον. αὐτῶν χαὶ τὸς ἐν μέρεν διαφοράς, ἐπὶ μὲν ̓“τῶν 
οἴνων εἰπόντα τὰς διαφορὰρ, τοὺς ϑερμοτέρδυο. τὸ χαὶ οὔρη- 
τικωτέρους͵ ἀμείνους εἶναν- τοῖς γέρουσι, ἐπὶ δὲ τοῦ γάλακτος; ; 

ὡς οὐδὲ πᾶσι δοτέον, ἀλλὰ μόνους. ὅσοι γε πέττουσιν αὐτὸ 

χαλῶς, καὶ συμπτώματος οὐδενὸς. αἰσθάγονταν κατὰ τὸ 

δεξιὸν ὑποχόνδριον. ἐπεὶ δ΄ ἔστιν ὅτε διὰ τὴν πολλῶν ὄλι- 
λυ οὐχ ὑπομενόντων ἀναγινώσκευν τὰ βιβλία, δὲ ᾿ὧν 
ἐπὶ πλέον ὑπὲρ τῆς τῶν βοηϑημάτων ὕλης λέλεκται, μηκύ- 
γεν ἀναγκαζόμοϑα πολλάκις, εἰκότως τὶς ἂν ἡμῶν καὶ νῦν 
συγγνοίη τῷ τρύπῳ τῆς διδασκαλίας, οὗ κατὰ τὴν ἀκριβῆ 

Οροτίοε δτιΐθιη ποῖ Παΐα5. τπϑᾶο, [δᾶ οἴαπι τϑιαδας ὁσημῖβ 

᾿ΔΟΧ ΠἸουατι τηαίουῖαθ γῆ685 [βοῦίαπι ὑΥπ8. τ ἀτοια οαπί, 

“ΘΟ 1ρΡῆ5. τϑοΐβ Πέ πἰαταβ, πὸ [Δ θρ6 ΠΟΡῚ5 ἄς 1ρῆ5. δα ἀξδι 

τεροίοσθ βὲ πθοθῆθ. Αο πῦπο οανίθ τῦϊῃὶ νἱάθοι Ἰοπρίι5, 

ἀπατι ΤῸ τα Ῥχοροῆία, ἄθ Ἰαοΐθ νἱποαας ἀϊδράξαῦθ, 5ζατ-- 

ἄδηῃ Ῥγϑοηε δῖ, σοιππιοαιίαία ἐοσαπι 1 [Ἐπ68 οχρημοαία, 

4.Ι ἴδηλ ἰαπὶ αουϊεαξαβ τὐνήτιβατιθ ΘΟ Πα τητΠ65, ἔπτη ῥτίναϊαβ 

ἀμεγθηίαβ ἀϊάτϊοιδε, πππιο δα βιδέδεϊαθ ἀοϊδοΐζαση ταπ- 

ἴογθ; [πρϑν ν1Ὼ] αὐξάσηι αἰ Γ αυ 1115 ἀϊοοτθ, ατιᾶθ οδ]τἄϊοσα, 

ἀαδοααθ Ὁ]τ|8 τ ΠΥ ΠῚ τπονϑηΐ, 66 [Θαΐθη5 π18σ]5 οοπᾶτι- 

σΕγ6; ἀβ Ἰδοΐβ νοῦο, ᾳποᾶ πολι οἰ πῖΡὴ5 Πί Ἔα ροπ πη, 

ξβα 115 [0115,. φὰὶ 18 Ῥχορα οοποοαθαπε πθὸ ἩΠΠππὶ ἐκ 60 

Γγιωρίοπια ἢ ἀοχίνα Ῥτδεοουαϊουτιι Ῥαγΐβ [ϑηΐδιΐ.-. δε 

«αοηίδηι ᾿ἱπέθσαηη Ῥυθρίον πιΐουττ δα ἸΘρθηᾶοβ. δὸ5. 11-- 

Ὀγοβ, ἴῃ φαΐρτβ Ῥτοηχηιθ 46 ρυδθβαϊογαμ τηαΐοχία ἀϊηζεν,- 
ἴπ,, απ ἀταπ) Ἰομρίουθβ 6856 [ρἱπᾶς οορίμπιν, τλουτίο, 
ἀξ Δ Ιου, ἤππο ᾿ἀποᾶτθ σομἀοχιαξ τ ΠΟΡ15. ὑγαοίαϊομῖϑ 
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ἘΔ. Οματε. ΨῈ. [181. 153.]} ἘΔ. Βαῇ, τὺ. (57:1. 272.) 

βοσχυλογίαν ἐπὸὺ ταῖς: χαϑόλου μεϑόδοις προερχομένης. 

(72) ἰστέον γε μὴν, ὡς ἀδύνατόν. ἔστιν ἀμέμπτως χρή- 

σᾶσϑαν ταῖς γραφομένοις ὕλαις ἔκ μόνων τῶν τοιούτων 2ό-. 

΄7ων; ΘΥΟΙΕ καὶ γῦν εἶπον ὑπὲρ. οἴνου τε καὺ γάλακτος. 

ἀλλὰ χρὴ τὸν ἄριστα. μεταχειριούμενον. αὐτὰς ἰδίᾳ πρότερον 

τῷ πὲρ᾽ ἑξάστης μεμωϑιηήκέναι. τὸν οἰκεῖον λόγον,. ἕν ᾧ τήν τε 

χουνὴν. τῆς ὕλης δύναμιν ἐπισκοπτόμεϑα καὶ. τὰς κατὰ 

᾿ Μέρος. ἔν αὐτῇ διαφορὰς ἄχρν τῶν ἐσχάτων εἰδῶν. οὐδὲ 
στερὶ τῶν ἄλλων ἁπόντων, ὅσα χοὴ γιψώσπεσϑαν τῷ" μέλλογεν 

προγοήσασϑαν γέροντος, ἄμευνον ἔν τῇδε τῇ πραγματείᾳ 

διέρχεσθαι μοκρῶς » ἀλλ᾽ ἀρκεῖ; στδοὶ μὲν “ἐνίων; ὅσα 
μάλιστά ἔστι χρήσιμα τοῖς ᾿αρεσβύταις, οὕτως εἰπεῖν, 

[152] ὡς γῦν εἴρηται σεερὶ γάλαυτος καὶ οἴνου; “περὶ δὲ 

ἐνίων ἔτν φαχύτερον ἢ κατὰ ταῦτα διενθεῖν, ὥσπερ. γ8 

σοὺ “περὶ ἄλλων ὅλως μηδὲν εἰπεῖν" καίτον τῷ γε μηκύνειν 

βουλομένῳ δυνατόν ἐστι ἁπάντων μνημογεῦσαν, ὅσα πλεῦ- 
ψάζει τοῖς γέρουσιν», ᾧδέ πως λέγοντις. 

γηοᾶτι, ἢ οχδοία Ὀγουϊίαίο ἐπὶ ππίνου 1 χηϑίποᾶο ταϊπίπηθ 

τῖϊανον. ΠΙαἁ ἐδ πτθη οι. ἡρπογαπᾶτηι, που: ποι ροϊΐο, τί 

ἑπΐο ἀτι15. σοι ρυ μη 5. πταίειν !18. 6Σ τ πιο (1, (ο]πτα. ἀο- 

οἰσῖλα υὐἰαῖαν; ἀπά ]θιη. τποᾶο ἄθ Ἰδοΐθ. σἱποσαθ Ἐρδατ πηι. 

Ἶμτο. αΣ 1115 ορξϊτας ἩΪῚ νοϊοξ, ἀϊάϊοι δ πππο ῥτΐαβ οροτ- 

δε Ῥυορυΐίαμη 46. οπιμὶ πηαΐοσία, ἐγδοίαίοπθηι, 1. ᾳπὰ Τπ| 

ῬΟΡΙοα5 τπδίενϊαθ νἱγθ5. δϑἸπιαυτη18., ἕπτ ῬΥΪναΐαβ. 678 

αὐ ογθηΐῖαβ ἀϑαπθ δᾶ αἰ] πια5 Γρθοῖθ5.. Νϑαπο ϑηΐμαι ἄς ο66- 

ἔεῦῖ5. οπλαῖρτδ, απ86 [ΓΟ 9 Ορτιβ 6 εἱ, «1 [6115 [δυτίαίθηι 

ἀπίαθίξαν, οχρϑάϊξ Ποὺ ορθτς ἔμβ ἐγαοίαγθ, [θᾶ (α[15 οἱ ἄς 

αὐϊδυκάαπιν, [οΠποοῖ απάθ. Γαπῖρ8. τηαχίπηθ [απὸ ΠΘΟΘ[ατία, 

116 ἀοίευπηχαῖίο, ᾳαθπιαδτηοάπι Ῥϑμ]0 ἀπίθ 46 ἸΔοί. νἱ- 

ποαπθ. δρίπιιβ, 46 φαϊβιδάδιι εἴΐαῃ Ὀσανὶπθ 4πᾶπι ἄθ ἐπ 

νεῦρα ἔασεεε, Πουΐι γανία5. 4ἀθ 41115 1π ἕοίππ,. τ1}81] ἀϊχι Πα, 

᾿ᾳαδηατπαπαν ΟΣ Θχίθμᾷουθ [αυπιοηθη σΟΥαῚ οἱξ, ροΐει ομι- 

πΐαμα, 4πᾶ6 ἴῃ [οπῖθιι5. ἀραπάδνθ [ο]θπξ, υπθπηϊ 16 δίααθ 

αα απο τηοάπῃν ἀΐοοσο. 



᾿ς ΤΥ ΌΟΡΟΣ ὙΕ: Ἰς 549 

Ἐᾶ, ματι, ΨΊ. [152.] “ἘΔ. ΒΑΓ ΤΡ. (7.0 
Κεφ. η. ΑΚαάλλιον δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων διελϑ᾿εῦν, 

ὅσα τοῖξ' πλείστοις τῶν γερόντων γίνεται" βράγχοι, χαὺ κό- 
θυζαν, καὶ λίθων γενέσεις “ἔν νεφροῖς, ᾿ἀρϑοίειδές τε καὶ 
ποδόγραυ, χαὶ ἄσθματα, καὶ τἄλλα ὁσά τοιαῦτα. πρὸς μὲν 
οὖν τοὺς βοάγχους τὲ παὺ τὸς ἀορύζας δίαυταν μὲν τήνδε, 

φάρμακα δὲ τάδε προσφέρεσθαι χρή πρὸς δὲ τὰς τῶν λί- "ἢ 
ϑὼων γενέσεις ταῦτα. “αϑ' ἕκαστον τῶν ἀλλὼν οὕτως περ" 

χόμενος ἐπιμελὴς ἐἶγαΐ τιφ δόξει χαὺ περιττὸς εἴς ἐπιστή- 
μὴν γηφοκομιπκήν:" ἀλλ ὥσπερ οὐδὲν τούτων χρὴ γράφειν ἐν 
συγγφάμματι γηρόκομικῷ; μεταφέρειν γε δυναμέγων οὗτὰ τῶν 
γεγυμνασμένγων ἐν ταῖς τῶν νοσημάτων ϑεραπείαις οὕτως 
αὖ πάλιν οὐδ᾽ ἐπὶ μόνοις τοῖδ κοινοῖς παύεσθαι, πρθξι:- 
'πόντα δ᾽ αὐτὰ προστιϑέναν τινὰ τῶν πατὰ μέρος, ἃ μᾶ- 
λισὲ ἐστὶν οἰκεῖα τῷ προκξιμένῳ σχέμματι,. καθάπερ ἡμεῖς 
“ἐποιήσαμεν. ἐπειδὴ γὰρ ἐδείχθη, τὸ γῆρας ἔν ᾿τοῖς “περὺ 
ἀράσεων ὑπομγήμασιν ὁμολογουμένως. εἶγαν ψυχο ὃν, ᾿ οὔκ 
δμολογουμένως δὲ ξηρὸν, ἐνίων. ὑγρὸν αὐτὸ φάγτων εἴναϊ, 

αν. ὙΠ. Ὀοίοσστη [αξίτι ἢ οἱ ἄθ το 5 ἀἴθεγό, 
4πᾶ6 [δπατη ῬΙοείδαμθ σοι πριηξ, αὐ Γππξ γὰἀτποραϊηθβ, εἴ 

δυανθαϊποβ, οἵ σδ]ουϊαβ 1π γθμῖρτιβ.; δὲ ὐαΥ11468.. εἴ ΡῸ"- 

ἄαρταθ, οἵ αἰϊηπιδΐα, αδάιθ 1 σεππθ. Αἴάαπο' δᾶ τἁτιοθᾶϊ- 

γ85 φαίάοπι δὲ σγανθάϊπεβ νἱοΐαβ ταϊϊομθηι μαπὸ, ἐξ 1- 

οαγιθηΐα νοῦο μαθο ΘΟ ρα α οροχίοξ; δᾶ δδ᾽οα!ατη νόσο 

εἰ γϑηφποσατη Ππραϊα μαθο. Αἴαπε δα δαχα ἡιοᾶπια 6 

το .υ15 αἸΠΠ]} υθη5., πιο ἀἰ ΠἸσεπβ ταοᾶο νἹἀσορίξαν, [6 δέίαθηι 

ἴπ ἴθηθιτα δαγαπἀοχισι Τοϊο πα ἀοοξηθ. ψογμτα Ποῖ πδὸ 

Βούππι ααϊδαπαι [ΟΥΤῚ 1π ἐγαοΐαϊζοηθ ἀθ (δέντίτν σπταΐ οι 6 

σομνϑηϊῦ, ἀπᾶπι ῬΣδθί πε 6 Του ΡΟΣ μπΣ Κα ξτμν τη 6 τ 

ἐποᾶο, ἀυΐϊδαιῖβ Ἰὼ 66 δὲ δχουδιιάξάθ, ἐὰ 1|οϑδΐ ξατηεΥα,. 

16 τν [5 τιθο αυτιμι [018 ΘΟΥΏΠΙ ατ]18 ΟἸΧΟΣ15, 101 ας ΣῈ, 

[εἀ 1ρ885 Ῥυοροπειβ. δ᾽τασαᾶ τηοὸχ δχ Ῥδιεουβατῖρτιβ ΓᾺΡ71-- 

ΟΟΓ6) 4186 πϊαχῖμπιθ Ῥτοροβίαρ αἰραΐαοη] [ππξ ἀροοιηπῖο- 

ἄα, σεμ Ἰρῆῇ ἔδθοϊχηθ: Ναπὶ ἀποηίαπι 1π 115 Ομ ΑΥ 15, 

4105 ἀθ ἔθ ρουδμγἐΠΕ5 (ΟΣ ΡΠ Πλι15, ἱπᾶιδαΐαπι οἴ, Γθπῖατα 

ἱπἀυθιίαίο ἔνι ρίατιπν. 68, ποῖ ἕαπεη ἱπαμπρίξαίο Ποσι,, 



250 ΓΤ Α͂ΔΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

Ἐᾶ, Ομμαιε. ΥΤ. [:85.} : Ἐᾶ. Β6. τν. 7... 
προσήκευ δήπου ἘΡΟΡΕΙ “ὕπόϑεσιν.. εἰς τὸ γηροκομικὸν 
βέρος τῆς τέχνης; «Ὁ γῦν ἡμῖν πρόκειξαι». τὰ δειχϑέντα περὶ 
τῆς πράσεως αὐτοῦ, τὸν μὲν. σκοπὸν, αὑτῶν. τῶν. πραγμάτων 
ἀπ᾿ ἐκείγης λαβεῖν. ,. ἐπελθεῖν ὃ᾽ ἔνια τῶν χατὰ μέρος, τὰ 

μὲν ἕγεκα τοῦ γυμνάσαι. τὸν μαϑητῇν,. τὰ δ᾽ ὧς 'παρα- 
δείγματα, πρὸς τὴν τῶν οὖκ εἰρημένων. εὕρεσιν. “γενησόμενα; 
διὰ τὸ μὴ πάντας οὕτως εἶναν συνετοὺς, ὡς ἐπ μόγου τοῦ 
χοϑόλου. γνωσθέντος «-εὐρίσχειν τὰ κατὰ μέρος, ἀλλὰ τοῦ 

ποδηγήσοντος ὃ ἐπ᾿ αὐτὰ προσδεῖσϑαι. “γεγυμνασμένος γάρ τις 
τὸν “λογισμὸν, ἀκούσας. τὸ τοῦ. γέροντος ὀῶμα κατὰ μὲν 
αὐτὰ τὰ μόρια ψυχρὸν καὶ ξηρὸν, ἐμπίπλασθϑαι δὲ ῥᾳδίως 
ὀῤῥωδῶν τε. καὶ φλεγματωδῶν περιττωμάτων δὲ ἀῤῥωστίαν 
τῆς δυνάμεως, ἐξοχετεύειν μὲφ τοῦτα πειράσεται. τὰ στέρεῦ 
δ᾽ αὐτὰ τοῦ σώματος μόρια, ϑερμαίνειν τς χαὶ ὑγραίνειν, 
ὅσον δ᾽ ἔκ τοῦ τῶν, Τεριτεωμότων πλήϑους ἀπατηϑέντες 
ἀδιορίστως ἀπεφήνόντο ». τὴν τῶν γερόντων “πρᾶσιν ὑπάρχειν 
ὑγρῶν, οὗτου περὶ τὸν πρῶτον εὐθέως ἐσφάλησαν σκοπὸν, 

πίροΐθ ΟΠΤῸ]1115: 18 Μπιπητάτιτη. 6. ΑΠῚπιϑηεθτιβ, σοπνθηΐξ 

ἴανια, πὲ, 115, παρ 46 Γ[ϑύιστν ἔθ ρ υδυηθηΐο ἀεχαοπῆταία Ταλΐ, 

δα Ποπο ἀγίϊ5. ραγίθμι, «παῖα ἀθ ἱρίοστιπν γϑρίτηΐπ8 παπῖο 

μαβηταΐπατιο, ᾿γροΐμείθοβ. ἰθοο δοοθρίϊβ, τρίδτατα ΤΟΥΤΙΠΣ 

Ἰοορμα 4} 1116 [χιπατητβ, 8 ὩΟΠΠΗ116 Ῥαυυϊοαϊατίτιτ. ἔτα-- 

οἴθμλη5, Ραμα ΘΣΘΥΟΘΙΩ͂Σ ἀιοθη 5. οατιία, ραν δὰ 1πι- 

ΠΟ] ΘΟΥΆΠ1; 61166 ΘΟ 1 το οὐΊ Πα. Γαππξ, Ταύατα, γϑΙ 

ΘΣΘΙΙΡ]6 , ργορίοσθα 4ποα ΠΟ ΟΥμη68 1ΐα μια Γοϊουῖοβ., αἱ 

6Σ [οἷο “πηῖνουα! ροσγοθρίο τρῇ Ῥονεουϊατῖα Ἰηνϑῃίαηΐ, [θᾶ, 

᾿4αἱ δᾶ δα νϑ]υϊ! μιδθτι ἄποαϊ, ἀεπάογεπί. Οαΐρρα «ηῖβι8 

᾿ Θχογοϊίαΐα ταϊοοίπαίο οἷν, ὯΡῚ ἔθη σοῦραθ, αααπίππι δά 

ἀρίαβ ραγίθβ. αἰϊηιπθὶ, Τεισιάππ Ποοπμᾳαθ 6Π}6 πάτον, 

Ζαοι]ς. ἀτιίΐοτι ἰβυοῖβ δὲ ριξαϊίοβδθ δχογεηιθηῖῖβ ΟΡ νἹΓῚ ΠῚ 

ἀιδυμιξαΐθιι ΠΏΡΙΘΥΊ, μαθο ἡπίαθμι σομπαραπίη ΘΟ ΤΟ, 

[ὉΠ1445. δαίεπι :ρίαβ. οοἰθίαοογο δἴαπθ μηππιθοίατθ ὙΘυΠΠΙ 

αἱ Θσουθηθπέοσηπι. οορία ἄθοθρι: ἱπἀθβηίξο Ῥχοπυποῖα- 

ταπί, [θην ἔθ ρθγαπιθυίτιη οἴ Ἡτπιυϊ ἄτι, τ γεοῖπτδ 1π 

ρίο ῥυίμμο ἀροπάογαπ. ΘΟμΒΠ1ο βαΠππΐαν, ἄππι [οπῦι 



᾿ 

«ἸΟΙΌΣ 8... : 581 
ἘΠ.-Ὁ ματι, ὙΙ: [185. 155.1 ἘΔ: Βεἴ. τν. 75.) 
ἡγούμένου χρῆναι ξηραΐνειν τὼ πρεσβυτικὰ σώματα, τῶν τῇ 
οὖν ἐδεσμάτων ὅσα. ξηραντικὰ, διδόασι μᾶλλον, οἷον ἔν μὲν 
τοῖς λαχάνοις τὴν ἡρόμβην πρὸ τῆς μαλάχης καὶ βλίτου, 
χαὶ τοῦ λαπάϑου, καὶ τής ἀτραφάξυος, ταὶ τῆς ϑριδακίνης, 
ἂν δὲ τοῖς. ὀσπρίους τὴν φακῆν πρὸ τῆς πτισάνης. χαὶ τὸν 
πέγζοον στρὸ τοῦ κυάμου, καὶ τὸν ἔλυμον πρὸ τῆς. ζειᾶς, 
ἂν δὲ. τοῖο, “καρποῖς... -ἀμύγδαλα “ποὺ τερμίγϑου. σπέρμα 
μᾶλλον, ἢ κολοκύνϑεης τε καὶ σικύων͵ πέπονά, “αἱ ποχχύ- 
μηλα, καὶ μόρα, πρεῶν δὲ τὰ τῶν ἀγρίων ζώων. μᾶλλον, 
ἢ τὰ τῶν ἡμέρων, καὶ τὰ. ταριχηρὰ τῶν προσφάτων," ἂν 
ὅλῃ τε τῇ. διαίτῃ φεύγουσι. μὲν, ὧν. ἡ, δύναμις ὑγρὰ, προσ 
θοῦνται δὲ διδόναν τὰ ξηραίνοντα. “αίτοι...γε τοὐναντίον 
ἅπαν ἐστὶν ἀληϑὲς,, : ὠφελουμένων. ἐναργῶς. τῶν γερόντων 

ὑπὸ τῶν ὑγραινόγτων ἐδεσμάτων. [155] ἐπεὶ. δ΄ ἐξ αὐτῶν 
ἔνια ψυχρὰ ταῖς κράσεσίν ἐσειν;. καὶ διὰ τοῦτο φλέγμα. γεν- 
γῶσιν ἐν τῇ γαστρὶ καὶ χατὰ τὰς πρώτας φλέβας, ἐντεῦθεν 

οὖν ἔδοξαν εἶναι: βλαβερὰ τοῖς μήτε τὴν ὅλην πρᾶσιν ἐπε- 
σταμένοις τῶν γερόντων, μήτε τὸ κεφάλαιον τῆς διαίτης 

φοτροῦα βοοαπάα. ρυίατξ, Τίδαπθ οχ οἱ δὲβ θο5. ροϊΐπ8,, 401 
Ποραιπῖ, Χμ ρεπΐ, νϑῖτιεΐ οχ οἱθεῖθαβ. Ὀγδίοαπι ΡοΟΥὐἶτι5,. (παῖς 

τιδῖναμι, απὶ Ὀζέαμα, ὅτι: Ἰαραΐππτη, δὰ αἰνιρηίσθχη, 8πὲ 

Ἰδοίποδγη, - Θὲ “δὲ. Ἰθρτιιίμθυβ Ὅταθ ΡΕΠαπα Ἰοπέθμι, οἱ 

ῬΊαΘ ἤαρα τηϊπέμπι, εἰ ργὰθ Ζβᾷ ραμίοαπι, . 6Χ Ὥρποίξθηθ᾿ 

ΔΙΊΥΒα41645. οἱ ἐθυθθ: ΕΠ, [δτυθπ Ροία8, ἀπδηῃν ΟποΌΣ Γ65, 

οἵ ΟΠΘΠΏΘΧΘΘ. πγαέτιγο5,. οἵ Ῥσαπα, οἵ σποτᾶ; 7ατα 6Χ οα1- 

ἶρτι5 685, 4πᾶς ἔδσαταπι [πηΐξ, Ῥοξάβ, ἀπατα ΟἸΘΤΤΈ1}.. δ 

[129 “Ῥοῖδαδ,. ἀπαμπὶ τϑοθιΐεβ ἴ ἴοία ἀεπίαπθθ νἱοίπιβ 

ταίοσιθ, ατιοσανη Ὑἱδ. ππηπιᾶα 68, Βαθο ξασϊαπί, ᾳ«πογτι 

ἤροα. εἰ, Βαθο δπιρϊθοίππέατ ; ἀπδπαταμι σοηΐνα ῬΤΟΙΙῈ5 
Το8 Ἴρία ροβυϊαί, ἀπάτῃ Ῥχοῆμᾷ [815 χτιδτπΐίοῆα Βτιτιθοΐδηϊα5 

τεἶρι. ουτ ᾳποηΐδην ΒΟΥ φἔἴαιῃ. Ῥπριάς απίᾶδῃι. ἴθη)-- 

Ῥθυδυα θη Γαχξ, Ῥχοϊπάρατιο Ρἰξαίξαπι ἴῃ σψεπίτα ΠΗΘΟ δὶ- 

δαθηξ 86 ῬΥΪΠ)18. σψοπῖβ, πἴπο ψεδοῖιοθὲ ποσὴ [πὴΐ τί 115, 

4πὶ πο πὶ σουίσαμν [ΘΗ 111) “6 ΠΡ ΕΥΑ τ ΘΠ} ΠΟΥΘΥΠΙΣΕ, αἰ6 6 

Θαρτξ νἱοίπβ φοχτὰ ογαϊπαπαλ υἱάθπὶ, ατὴρρα πθὸ ἀπ]|οὶδ 



ΕΣ 1 ΑΠΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. ματι, ΜΙ. [185. : τ Ἔ. Βαΐ, τῇ. (7.9 

δρῶσι. οὔτε γὰρ ἔλαιον αὐτοὺς, οὔτε λουτρὰ ϑερμὰ ποτί- 

μῶν, οὔτ᾽ οἴνου πόσις ὠφελεῖ, μὴ δεομένους ὑγραίνεσϑαι. 
»"αὐ μὴν, παὶ τὸ μέγρια χυγνεῖσθαν παὺ τὸ ,χρήξειν ὕπγων 
ἑκανὰ μαρτύρια τοῦ οσποποῦ τῆς διαίτης. “ὥστε Καὶ εἴποτε, 
φλέγματος 7» ΈΥθΕ. ἐξ ἀνάγμης ἑλοίμεϑά, τὸ τῶν Ἔλα 

τῶν αὐτὸ; μετιέναι χρὴ ταχέως ἐπὶ τὴν ὕγραίνουσαν δίαυταν, 
οὕτως δὲ κἂν δὶ ὑποψίαν ἐμφράξεως ἔὃπί τὸ τῶν ξχφραϊτόν- 
τῶν ἐδεσμάτων ἢ φαρμάκων ἀφικώμεθα, οὐδὲ τὰ ϑρέψοντα 
τῶν οὑτίων ὑγρᾶς εἶναν πράσεως οὐ χοὴ πανταπάσιν οὐδὲ 
ὁεοτὶ «δλείνην᾽ αὑτὴν ἀποστῆγαν τὴν ἡμέραν, πολὺ δὲ, δὴ μᾶλ- 

. λὸν ἐπὶ τῆς ὕστεραίας ἔχεσθαι πἐρύσήκεν ζοῦ. δχοποῦ,, τὸν 

τὲ; χόνδρον ἅμα τῷ μέλιτι διδόντας, ἢ οξοὺξ τὸ αὐτῷ μιυγνύν- 
τας, ὕταν ὡς πτισύγην σκευάζωμεν,, δὲ οἰνομέλιτος ἢ οἵ- 

ψοῦ Φαλερίνου προσφέρεσϑαι κελεύοντας, ἢ. τῷ γάλακτι 
χρωμένους, ὡς προεῖπον, ἢ πτισάνην καλῶς ἐφϑήν, πεπέ- 
ρεῶς ἀκριβῶς χνοώδους ἐπεμβάλλοντας:. οὕτώς δὲ καὶ πέ- 
πεῖρα οὐκὰ πρὸ τῆς ἄλλης ὀπώρας αἱρετέον ἐστὺν, παὶ κατὰ 
τὸν χειμῶνα τὰς ἰσχάδας, ἄρτον τὲ ὙΡΑΣ ΤΡο ξῆδν,, ὧξ εἶπον; 

δαπᾶβ 081615 ῬϑΙπουπι, τι60 Ὑ]Π1 ῬΟΙΟ τ Ῥτοῆε, πα Ἡπιπε- 

οἴδίϊομ5. ΠΟΤ. ἱπᾶϊσεηΐξ. φαγα 4ποᾶ τιοάδγάϊο τιοία 6 [Ὁπ|- 

Ἧρ ᾿πᾶϊσοαπξ, [ατ5 τηᾶσπᾶ ἀοοιπιδηΐα Γππέ, ααὸ ὙἹοΐα5 

δογαμι αἰτίρι οοπῆπστη ἄρρεα: Οπασο, ἢ αδαπᾶο 
Ῥγορίευ. ῥἱτυϊίατηλ δοητίατι ΘΟρΊμητ" 4116 τ14 6Χ 118, ἀπὲ 

ἀρία ἱποιάδηῦ δὸ ἀϊδοοπί, Ῥεΐεσθ, τονεγίθπαται ἢΠπΟ 

Ἰηοήα δᾶ Βυπιεοΐαμίεην Ὑἱοίΐπι οἷ. Ῥατὶ πιοᾶδ, ἢ 

ἀααίᾶο ὑτορίο. ὁρῆσιοιο 15 Γαρίοίοποσα αἃ ᾿οἸΡο5. πιϑᾶϊ- 

δαιηθηΐανο, 4π66 ΤΡ βυποῖόβ. τηθαΐπβ ΠΡοσοπ , οὐπνου  πΠῸγ: 

ἀποιηϊη5. ἰαηθη ΠΌΤΩΙ ἐθιηρογαγ 6 ΠΕ ΟἿΌΙ ππί, τιθο 1110 

Ἴρίο ἅϊθ οοχηπηζοπάτ,, τππ]έοάτιθ πιαρὶθ ροῆδύο 16 εἷ- 

ἄεξπι Ῥσόροξίο παεγθπαμι, δ αἰτοῦ οππα π16116 ΟΣ ΒΊθ61.- 

ἄδπι, δοείίατία ΔἹτααϊα οἱ τηϊοαπάστα, πξίατιο στη ῬΕ[4-- 

ὯΔ6 τῖξα Ῥυδθραῦ δ, 6Σ πππ]0 νίπονε Βάίευπο [ἀΠΊΘ ΓΘ 

Ὑμροπάππι, ααΐ Ἰαοΐθ, τι ὑυδβάϊχι, παἰϑπάπηη, ἀπὲ ρείαπα 

Βέμδ οοδοΐϑ, αἅτιὰθ ῬΊρουῖβ Ῥο θην δοσαριί. ἔα σατο εἴ 
γραϊυτὶ ἢοἱ Ῥύαθ οδεΐθυβ ἔνθ θ15. δτιξπιππδ!θτι5. Γαπίξ 6ῃΞ 

δεμᾶϊ, Ἡγέπιθ σοσὸ οαγίοαδ: Ῥαπὶβ αποας 14, πὲ αἰΣ!; 



ἸΟΤΌΣ Ἑ. 2.55 

ἘΔ. ΟΒατε. ΨΊ. [155.] ἘΔ. Βαῖ, τν, (572.) 

ἢ μετὰ μέλιτος, ἢ μεὲ' οἰνομέλυεος, ἢ μετά τινος ὀἴνου τῶν 
ἐπιτηδείων. ὡς παραδείγματα γὰρ ἕνεκα σαφηνείας λέγεται 

αὐτὰ τάδε πρὸς τὸ καὶ τοὺς ἄναγνόντας αὐτὰ δύνασϑαν 

χρίνειν τὴν ὕλην ὁμοίως ἀποβλέποντας εἷς τὸν καθόλου 
σκοπὸν, ὃν ἐν τῷ ϑερμαίνειν τϑ. καὶ ὑγραίγειν ἔφην χεῖσθαι. 

“Κεφ. ϑ΄. Ὅτι δὲ τά τε φλεγματώδη καὶ ὀῤῥώδη πε- 

φιττώματα κατὰ τὸ τῶν πρεσβυτέψων ἀϑροίζεται σῶμα, 
τῆν τε οὔρησιν ἔφ᾽ ἡμέρᾳ προτρέπειν χρὴ» μ μὴ διὰ τῶν φαρ- 
μακωδῶν, ἀλλὰ σελίνῳ, καὶ μέλιτι, καὶ οἴνοις οὐρητυκοῖς, 

“ὑπάγειν τὲ τὴν γαστέρῳ. δὲ ἐλαίου μάλιστα, “αταῤῥοφοῦν- 

τας αὐτὸ πρὸ τῶν σιτίων. εὔδηλον δὲ, ὅτι καὶ τὰ λαχα- 
ψχώδη πάντα 'πρὸ τῶν ἄλλων συτίων ἐσϑίευν χρή δὲ ἐλαίου 

τε καὶ γάρου. τὸ μὲν οὖν ἐφ᾽ ἡμέρῳ διά τε τούτων ἕχα- 
“γῶς ἐνίους ἤ γαστὴρ λαπάττεταυ, παὶ σύχων, ὅπότ᾽ εἴη, καὶ 
ποχκυμήλων, ὅσα τ' ἄλνα κατὰ ϑέρος καὶ φϑενόπωρον ἀκμά- 
ξεν, χειμῶνος. δὲ διά τε τῶν ἰσχάδων καὶ τῶν. “Ἰἁμασχηνῶν 

κοχκυμήλων; ἤτου 7 ἐψημένων, ἢ ἁπλῶς διωαβεβρεγμένων ἐν 

μελικράτῳ, τὸ πλέον. ἔχοντι μέλιτος. ἔσταν δὲ τοῦτο κχκάλ- 

λιον, ξὰν ᾿Ζετικὸν ἦ τὸ μέλι, πολύ 7ε. τῶν Ζαμασκηνῶν 

Ῥυδθρδαγαίῃβ; αὐΐ ομχῃ ΤΉ6116, τι στη τατι]οὸ, ατιξ οἴστα 

σῖπο 8140 Ἰἄοποο; ὙοΙμε οπΐτν ΘΧΘΙΏΡΙ]4 οΟἸαν ἕα 5. δα πῖα 

μαθο δρρουίη)β, τιΐ, (1 Ῥου ρου, δα πη: Υ͂Ά]8 πὶ [οο.- 
Ῥαμι; 480 0810} πππιδοίαίϊοατια ροέμμζατ,. 1ηΐοπΐτ5 7841-- 

φῶτα ἄθ χηδΐϑυϊα [ἰγη1]}1 τηοᾶο ααθαΐ. : 

σα. ΙΧ. Οποπίαμη δπΐθηα ἔπη Ῥἱκαϊξοίπμι, ἕατα [6-- 

τοῦπην ΘΟ θα ἴηι 1 [ΘΠ ΘΟΤΡΟΥΊΡΙΒ οοΠ ρίαν, εἴ 

τσῖπαβ χαον ΟῚ ἀπο 16 σοπνοπίξ, ποῖ ἔδηηθιι ΡῈ ῬΠάτ- 

τηδοα, [6 αρίο, δὲ 116116, οἔ νἱῃῖβ, απᾶθ 18 ργδθῆδσθ 

ναϊδαπί, οἱ αἴνιμι [Ο]νεγθ, ῬοΣ Πηληαπι ο160 4πὲθ οἰθαμα 

ΔΡΙουρίο,; [ἢ δὲ οἱδυῖτίβ 6κ ὉΪ60 σαγοᾷῃθ, αηξξ οἰΡηχα αἵ- 

Τααρ5. ἂς φασί! αὐἱᾶθμι ἔππη ΡῈ μπαθο δραπᾶς νὰ 
αυϊθιβᾶαγὴ [οΙνίζαν, ἔπι 6Σ ὅ1ο18, πάπας ἀαππι ΗΔ μαθόη- 

ἴων, δὲ Ῥυμπῖδ, ἂο 4115 1ἃ σεππβ; 4π86 δϑῆδίβ δυΐηπηπο- 

{πὸ νἱροπέ, πυϑῆιθ σατο δὲ οαγίοίδ, δὲ ῬΤαμΐ5 Πδμπιαίοοπίβ, 

Πβαμθ ατιξ βἰυπῖβ δὰξ τὰ ταυ]ο,, ΟἿΣ ΡΒ] πΙομ]ππι 1πΠὲ τι 61}115, 

ΠΕΣ αἰῖ5, δγϊίαιθ 14 πλϑ]ῖιι5, Αὶ τη61 Διἤσαμ δὲ, Ιοπρο 

ΘΑΥΕΝ 8. ΤΟΣ. ΥἹ. Ζ 



5854 ΓΑ͂ΛΗΣΧΟΥ ὙΓΙΒΙΝΩΝ, 

Ἐαὰ. ΟΙατε, ΥΊ.. [πϑ5, 154. ΕΖ ἘΛ. Βαΐ ΤΥ. (672. 375. 

ὑπαχτικώτερα τὰ ἀπὸ τῆς Ἰσπανίας ἐστί: καὶ τῶν, ἐλ, αἰῶν δὲ 

"τῶν ἔξ τῆς ἅλμης ἐγχωρεῖ ποτε προλαμβάνειν, οὗ μὴν ἀλόην ᾿ 
7: συμβουλεύω προσφέρεσϑαι, παϑ'άστερ ὁρῶ πολλοὺς τῶν γε- 

ρόντων, ὅσοις ἡ γαστὴρ ξὴρά, τινὲς μὲν ἄναπλάέτοντες. εἰς 

χαταπότια καὶ χυμῷ κράμβης ἔνιοι δὲ καὺ μόνης αὐτῆς λείας 
ἐπιπάττοντες ὑγρῷ τιῦῖ, παὶ γὰρ καὶ τοῦτο τισὶ μὲν ὕδωο ἐστὶ, 
τισὶ δὲ μελίχρατον" ὅσοι δ᾽ ἐξ αὐτῶν πλούσιοι, τὴν μετὰ 
τοῦ πναμώμου σπευαζομένην ἀλόην λαμβάνουσιν. ὀνομά- 
ζουσν δὲ τὸ φάρμακον ἔγτον μὲν ἱερὰν τὴν δι’ ἀλόης, ἔτγιοι 
δὲ σιμράν. ἔχουσι δέ τύγες ξηρὸν, ὡς ἐπυτάττευν τῷ ποτῷ" 
τινὲς δὲ μετὼ μέλιτος 68) ἀνέφϑου μετρίως ἀνειλημμένου: 
[154] ἀλλ᾽ οὐδενὸς τούτων ἐσεὶ ᾿χρεία τοῖς γέρουσιν, ὅτι μή 

μεγάλης ἀνόγπης "᾿αταλαβούσης. ὑπαχουούσης μὲν γὰρ τοῖς 

εἰρημένους τῆς γαστρὸς, εἶ καὶ μὴ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, ἀλλὰ 

- παρὰ μίαν, οὐδὲν ὕλως χοὴ φαρμοακῶδες πἰροσφέρευν" εἶ δὲ 
μὴ διὰ τρίτης ὑπέ), ϑι, δυοῦν ἡμερῶν ἐπισχεϑεῖσα, τηνικαῦτα 

καὶ λυνό ἱζωστὶς αὕτάρκηρ ἐστὶ, καὶ ἡ "αλουμένη ᾿ϑαλασσοκράμ- 

βὴ, καὶ κνίκος ἐπὶ πτισόνη διδόμενος, ὅσα Σ᾽ ἄλλα μετρίως 

- φαρμακώδη, παϑιάπερ οὖν καὶ ἡ τερμινϑίνη ῥητίνη. λαμβά- 

δαΐεπι δ 6) 1 ΟἹ δα άγα ΔἸντιπῖ Ῥαπαίςοχι5. ΕΠ Γρατα ῬΥδο-. 

βαπῖ. απ οἱτναβ 6χ πιυρία Ῥυαθίππιουθ ἀ]]]αυαπαο Τσεῖ. 

Αἰοξμ νϑγο, αὐοσὰ τητΐοβ ἔθμτι, ἀαῖρτ5. Ποοὰ5. σϑπέοσ οἱ, 

Ἴλοοξθ νἱᾶθο, ματιδατίααπαηλ ἔπ (πα θσλα. απο 4111 ἴπ 

ῬΊ]α1685 Πηριηΐ στη Ῥταίποξα ἔποοο,, 4111 ἔφη ἕατη- μιν ευθιι 

975 αἰτου Τα ρο στίηι ἩΦΘΟΥῚ, (αἱ 41115 αατια οἔξ, 4115 ππ|]-- 

ἴαμα. Ὀἰνῖϊοβ. θαι, αὔδα οὐπὴ οἰ πα μηοηιο σομβοιϊίαν., δ0- 

οἵριαπε, ταθαϊοαηεηάμι 1ἃ Δ} Βιογα ἀἰδἰοῦβ, 411 ἀπιὰ- 

τᾶπι γοσαπῖ, Παρθμι νᾶγο 14. 4111 [ποοππὶ, απο ροίίοπὶ 

Ἰηρέγραηξ, 4111 τ16118 τιοᾶϊοθ ᾿σχθαρίθω ποῖ οοοίο: γε- 

Χαμα. πΉΠ1Ο Βονατ [δα τιθ. εἰ Ὀριῖβ, πἰΠ τη δ]ον αἸτηπα πὲ- 

οοἴπίαβ ἀγρθαί, ααρρ6 δ᾽ 141 δ ΠΡ ΘΠ Π 5 ΑΙντι5 (ΟἹ αγ, 

οἱ πόα ἀποίαϊθ, [αἸέομα αἰξουηβ ἄϊθραβ, πΌ]]ππὶ Ρ]816 

᾿τηοαϊοαμπιδηξόία ἀΑΥῚ ἀορερτ. Οποᾶ Δ΄ Βίδπο «δἀῆυϊοίαβ 

γέμον ἕθσῆο ἀτθ οι [ΟἸΝΙ ΕΣ, [αἴ δὸ ταπιροΥ 6 Ἐαονῖξ ταεν- 

ΟΣ Δ θ. πουράπι, δὲ ἀιδιδμι, τπαυίπαμα Ῥγαῆδαμα οἵ ομϊοται 

ἴῃ φαϊαπα, «ϊασιδ, ἀιᾶ8 ταδαϊοα πη! οα πἸθιίουτιτι ΨΙΠΣ 

οδπομε, ἄθαϊε: ἤηηπίοῦ δ ἐρυθρια: τοῆπαπι. ϑαπρ- 



“ἸΟΓΟΣ Ε. ὕξοις 555 

ἘΔ. Οματτ. ΨΊ. [154.] το Ἐδ. ΒΓ; [Ὁ (675.) 
ψουσν δὲ αὐτῆς ἐνίοτε μὲν παρύου ΤΙοντικοῦ μέγεϑος, ἐνίοτε 

δὲ χαὶ δυοῖν, ἢ τριῶν, οὗ μόνον γὰρ ὀλύπως λαπάττειν 

᾿πέφυκεν, ἀλλὰ καὶ τὰ σπλόγχνα πάντα διαῤῥύπτειν,͵ ἧπαρ 

χαὶ σπλῆνα καὶ γεφροὺς καὶ πνεύμονα. τ διθηλοῦς δὲ χοῆ- 

σϑαν δεῖ τοῖς εἰρημένοιο, οὖχ ὃν ἐπιλεξαμένους ἐκεῖνο μόνον 

προσφέρεσθαι" συγήϑης γὰρ ἕν τῷ χρόνῳ τοῦ λαμβάνοντος 

ἡ φύσις αὐτῶν γινομένη παταφρονεῖ τῆς τοῦ φαρμάκου δυ- 

γάμεως. ὑπαλλάττειν. οὖν χρὴ τοῖο εἰρημένοις, χαὶ πρὸς 

αὐτοῖς τὸ διὸ, τῶν ἰσχάδων σκευαζόμενον᾽ ἔστωσαν δὲ λι- 

'παραὶ, καὶ ἀφαιρείσϑω τὸ περικείμενον αὐταῖς ἔξω δέρμα. 

κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τοὺς πνίκους, εἶτ ἄμφω 

μιγνύμενα κοπτέσϑω, τῷ σταϑμῷ δ᾽ ἔστω παραπλησία τοῦ 

᾿χγίκου ἥ ἰσχάς. ἔξεστι δὲ κάἀνταῦϑα πειρωμένους τοῦ ΦοΌ- 

μάκου, ὡς ἔχει πρὸς τὴν τοῦ λαμβάνοντος φύσιν, ἐνίοτε 

μὲν ἔλαττον, ἐνίοτε δὲ πλέον: μιγνύναι τοῦ "τἔκου. λαμβά-" 

“ψεῖν δὲ τὸ μέγεθος ἰσχάδων δυοῖν 71 ἢ τριῶν. ἐξ' αὑτῆς, δὲ, ὧς 
εἶπον; τῆς πείρας ἑαυτῷ τις εὑρήσει τὸ. μέτρον ἐπὶ τῶν 
τοιούτων ἁπάντων" ἕνίοις μὲν γὰρ μᾶλλον, ἕνίοις δ᾽ ἧττον 

ἔπ δτιΐαπλ αἰϊασπιαπο ποῖ Ῥοπίΐοας πιαριϊπᾶϊηθ, 411- 

ᾳααμᾶο ἀπαχαμι ὑσίππινα; φπῖρρθ πο τηοάο. δἴντιτι [0]-- 

γα οἷα ποχαῖὰ Ῥοίοί, [δὰ οἴϊατα υἱίσεγα οπνηΐα, 16- 

ΟἿ, 116Π6Π1,. ΥὙΘΠ65 ῬΌΆΠΠΟΠμΘηαα6 ἀΡθσρουο, οχιὸ 

115, απᾶθ ῬυδθαἿχΊ πητι5, ψατῖθ ὉΕ οκροάτθξ, πθαμθ το ἰβηξτα 

ἀεΙ]οοίο, 1ᾷ ρεγρϑίπο ἜἘχμῖρογ6; αἱ πατῆσαι αἰιιοίδοϊα ἔθχα- 

Ῥονῖβ [ραΐίίο [απ 5. παΐττα Τπουϊξ, 6}.5 σίχι σομίθηηχιοξ, 

ἜΥΡΟ ναγίαυε νἱοθθ ἐπηὶ ργδθάϊοιίβ ορονίθξ, ἔππὰ. γεΥῸ 6ὸ 

γηθαϊοαπιθηΐο, 4ποᾶ ὡς οαγΐοῖβ οουι ποίαν, ϑαπίο Πα Ῥὶπ- 

δῖι6ε5, δαϊοναίασαθιθ ἱρῆβ δὰ ατίιαθ ἔογίβ οράποί αν Ῥ6Π1ς; 

ῬΑΥῚ τηοᾶο δὲ ομΐθοο; τπὸχ δῶρο ἤπιι} ἐππάδπέαν. ΕΠῸ 

τιΐθη δὲ σαυΐοα οὔμλ ΘΗΪΟΟ Ὀ47Ὶ ροπᾶξδγο. 1σεριξ. ν στὸ 

πο ἀποᾳᾷαθ πιϑᾶξϊοα πιθη 1} ΕΧΡΟΣΙΡΙ, δὸ Ῥυουῦΐ [6 «4 [π- 

ταθη 15 τιαίπισαη Παροῖ, 41185 ρτιβ, 1168 ταΐατιβ ομοΣ 1πὴ-- 

αἰίεγθ, [ἀπιογΘ σοσὸ ἅπαντ ἔγσσινα ΘΑΥΙΟΔΥΤΙΠλ χῃθρτιῖ-- 

ἱπάϊηῖ5. πηοᾶπτα. Ἐπ ρα ψετὸ (αὐ ἄϊπ1) δχρϑυϊθηῖα ἴηνε- 

πῖρὲ ΠῚ Τρῆ απὶ5 ἐδ] πη οἸηγιτιτη ἸΘρτε πταχῃ χηοάται, αατιμα 

ὙΘΉΓΟΡ 41115. χηδσὶς, 41118 χηΐτιτιθ πηθἸσαιμθπε5 πὲ οΡ6- 

Ζ ἃ 



556 “ς ΤΣ ΑΛΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΚ 

“ἘΔ. Οματε, ΨΊ, [184.1 Ἐὰ. Βα. ΤΥ. (.7γ5.) 
᾿ ὅπακούσεν τοῖς φαρμάκοις ἦ γαστήρ. ἀλλ᾽ ἱκανῶς γε δαψι- 
λὲς οὐδέν ποτε χρὴ τῶν εἰρημένων φαρμάκων. ἐν μὲν γὰρ 
“τῷ παραχρῆμα χαίρουδιν ἔνιοι σφοδρῶς κενωθέντες, ὅσῳ δ᾽ 
“ἂν μᾶλλον κενωθῶσι, τοσούτῳ μᾶλλον αὐτοῖς ἡ γαστὴρ ἴσχε- 

τᾶν κατὰ τὰς ἐφεξῆς ἡμέρας. . διὰ τοῦτο δ᾽ ἐγὼ χαὶ τοὺς 

ἐν νόσοις χρονίαις τὴν κοιλίαν ἐπεχομένους; . ὅποῖαν μάλιστα 
κατὰ χειμῶνα γίνονται πολλοῖς, καὶ μετὰ μακρὸν ἀῤῥωστίαν 
ἂν ταῖς ἀναλήψεσιν ὃ ὁμοίως ἐνοχλουμένους οὐ χλύζω δριμέσι 

χλύσμασυν, ἄλλ᾽ ἔλαιον ἐνίημν μόνον. ὅπερ οὐδὲν κωλύεν καὶ 
τοῖς ὑγιαίνουσιν ἐγχεῦν ἐνίοτε, τῆς γαστρὸς ἔπισχεϑείσης, 

καὶ γὰρ διαβρέχεταν τὰ σκληρὰ τῶν περιττωμάτων», κα τις 
ζλισϑος ἔν τῇ διόδῳ γίγνεται, καὶ τὸ σῶμα τῶν γερόντων 
αὐτὸ μαλάττεταν, ταῖς σχληραῖς ὁμοίως διφϑέραις ἐσκλη- 
φυμμένον. ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα τοῦ γέροντος, ἢ γέρων ἐστὶν, 
ἰδια, “αὺ "7ὸρ καὶ τοῖς ἔκ νοσημάτων μακρῶν ἀνακομιζομέ- 
γοὺς συμφέρει» τέ τοίνυν ἴδιόν ἔστι, τοῦ γέροντος, ἢ 785» 
ξοτί; τὸ τῇ πράσεν συμφέρον. αὕτὴ γάρ ἔστι, δὲ ἣν καὶ 
γηρῶμϑν, ἄλλος ἐν ἄλλῳ χρόνῳ, πρωϊαΐτερον ἢ ὀψναίτερον, 

ἀϊθη5. (δθίεσατα πΌ]] τὰ φουτπὶ απᾶ6 ἀϊοίαᾳ [πὲ τηθᾶϊοα- 

ψιθηΐουιηῦ ΧἨ ότὶ δαπιοάσχῃ οορίοίβ ἀθρθθιῖ. ϑισυίάθηι 

ὨΟΠΠΠΠῚ ἴπὸ ῬΥΘΘίδιιβ ραιάξηΐ, ἢ οορίοππδ ἀείδβουμι; 
σψοστιπὶ α(πατΐο π]αρὶ8 Πιαΐ ναοί, ἴαηΐο μΐ8 νομΐον [ε- 

ἀαοπεθτιΒ ἀϊορτιβ πηαρὶβ δὐπυϊπρίίαν, Οπὸ με, πὲ ἱρίς, ἢ 

4αἱ Γαπὶ, αΐραβ' 1π ἀἰπέαγηθ γπουρῖβ σθητοῦ δῆλταν, (αᾳυ8-- 

165 Ῥοξπτηπῃν Π θα οομεϊηραηΐ,) ααΐριδαῦθ ροΙῈ Ἰοπραπὶ 
ἀπβυηηήξαίοιη ἴῃ ΘΟΠν δ] δ σθηία ἤἢγη1115 αἰδοξαβ ἱποίαϊξ,, 115 
αἰνασι ἄπθαμι ποῖ δογίθτιβ ΡῈ} ἱπ|δγίοσα ἱπίαπο, [6 
᾿ἑαυΐπιη 9160. Οποά οἴαμι [Δ118,, ὉΡῚ σοπίον δαβετησί μιν, 

(βοιταβ ᾿πέογάπμι ἰμδαπᾶ 5,7 - ααΐρρα απὸ εὲ ἤδοίαβ θχοῖο- 

ταθηξατι τηάοίοιξ, δὲ ἐγαππέμβ οἰποίίον ἸαΡΥϊοαβ, οἴ οοΥ- 

Ῥὰβ τρίπι ΓΕτ18 ϑιῃοΠἰξυτ, ἄπνῖ5 1145 ρβηρτι5 ΠηλΠΠΓΟΣ 
χίρθιβ, Νοι ἕαυπεμ [απέ μαθο [επ|58, πα ἴβποχ εἴ, ρτο- 

: ῬΥΔ; ἀαῖρρθ ἀπππι εἴἴαμα Πηΐ 15, (1 ἃ Ἰοηρὶθ ἹΠΟΥ 5 

σομν δ] βου, ὩΠ|16, Ομ Ἰρίταν Ῥγορυίτιμα οἱ [6η15, απ 

ἴδποχ. 6} ποίηρθ ἡποᾶ ἔοπηρεσαμηθηίο ο᾽αβ οομάποῖέε, [ἃ 
Φμΐμ οἱδ, συ. Θάρα [Θπδίοιπιμβ, δ1πτ|5 8116 ἐθιιροτα, οἷ- 



ὩΟΙΌΣ Ξ. ὁ ᾿ 357 

ἘΔ. Ὁματ. ΨΊ. [ιδά, 1:88, Ἐᾶ. Βα. ΤΥ. (575.) 
ὡς ἂν καὶ τῆς φύσεως ἔχωμεν ἐξ ἀρχῆς, ῆ ἐπιτηδεύματος, 
ἢ διαίτης, ἤ νόσου, ἢ φροντίδος, ἤ τι. τοιοῦτον ξηρανϑέν- 
τες ἀμετρέτερον τύχωμεν. ἔστι μὲν γάρ, δ᾽ γε πὐρίωξ ὥπταν-. 

τες ἄνθρωποι γῆρας ὀνομάζουσιν, ἡ ξηρὰ καὶ ψυχρὰ πρᾶ- 
σις τοῦ σώματος, ἔκ πολυετείας γιψομένη, συμβαίνεν δέ 

ποτε καὶ διὰ πυρετῶδες νόσημα, καὶ καλοῦμεν αὐτὸ ἐπ ΒΞ 
σου γῆρας, ὡς ἔν τῷ περὶ μαρασμοῦ λέλεχταν γράμματι" 

μαρασμὸς γάρ του καὶ ἡ τοιαύτη διώϑεσίς ἔστιν, οὖ; ἐν 
ζώοις μόνον » ἀλλὰ καὶ φυτοῖς γιγνομένη. γέγραπται δὲ 
κατὰ. τὸ πρῶσον βιβλίον τῆσδε 77: θα πύνείας. ἡ ἄναγ- 

παία τοῦ γήρως. γένεσις... ἔν τε οὖν ἐκείνων χἀξ ὧν ἐν τοῖς 
στϑρὲ πράσεων εἴρηται, "καὶ προσέτι, τοῦ περὶ μαρασμοῦ γρόρ- 
μάτος εὐπορώτερος δή τὶς εἰς τὸ γηροχαομιπκὸν μέρος τῆς 
τέχνης ἂν ἼΕ} 9 ΈΠῚ. ᾿ ᾿ 

Κεφ. (-. [155] :«Ξύγκειταν γὰρ ἅπασα πρόνοια σωμα- 

τικῆς διαθέσεως ἔκ τε ιτοῦ γινώσκειν αὐτῆς τὴν οἰκείαν 
οὐσύαν ταὶ τῆς τῶν βοηϑημάτων ὕλης τὰς δυνάμεις" οἷον 

ἰῃ5 [δγῖτιθνα, Ῥγοιΐξ ν6ὶ παίστα Ὁ 110 {Π|η1118. ΘΟΙΙΡΑΥΔΕ, 

νοὶ οχ νἱΐαο ΘΧΘΥο 19, ν6] οΣ Ὑδοῖβ χαίζομς, ψ6] σῆουθο; 

ΜῈ} ΠΟΙΠΟΠαἤηθ, νοὶ 4110 14. σεπὰβ ἱππηγοάόγαϊετι Ποσαίι, 
ἘΠ᾿ φθμ. 14, «ποᾶ ΟΥΒΠ68. ΠΟΙ 65 ῬΥΌΡΥΪΘ [διθοξαϊογὴ ἃΡ- 

ῬΕΙΠαπΐ, πο ἁἰσαᾶ ααδηι Ποοίτα δὲ ἙΡΊ ἀγα ΠΟΥΡΟΙΙΒ όπ.- 

Ῥογαπιθβίαπι, ΔΠΠΟΤΆΏΙ ΤΠ] 1 πα π1|15 γαϊίομθ ῬΥΟΥ ΘΏΪ6Π5, 

Αοοϊάϊε δυίοτα Ἰπίουάπαμη οὲ οχ ΤΌΤ τιοῦθρο, δἴηης 1ἃ 

οἴατη 6. τῆοῦθὸ [δηΐπχα ΡΡ6Ἰ]δγτι5, Πομΐ ἢ ἮΡρχο ἄθ 

τηαγαΐταο ΟἸΣΙησ5, ααΡΡ6. ΘΠΏχΩ Θ᾽ Π5,ΟΟῚ αἰθοίβ ταᾶ- 

ταχεῖς απᾶατη πὲ, απὶ ποῖ ἴῃ χά πηαῖθτι5 χποᾶο, τψογτιπι 

δέϊατι (ἄγ ρῖθτι8. νἱβέαν. Τνδάϊία σαγο δὰ εῇ Ῥυΐπηο Πυ7ὰ5 

Ὁρατῖβ γομαπιῖηθ ὑχονθηΐθη β. 1π ΠἸΟΡῚ5 ΓΘ πθ οί 15. πθοοἢηία8. 

Ἑγρο ἴχγη ἘΣ 110, ἰμὰ 6. 15, ᾳ4π8θ ἂβ ἐδειροναχη θη 8, 

αἴαπιο δεϊατη ὃς ΠΡ6110, 46 ηὶ ἃς χπᾶχαιο [ΓΙ Ἰυυτι5, 1Ώ-- 

Τατιοῖου αὐἱδρίαμα δᾶ φὰπὶ δὐῖ5.. ρατίθπι, ἀπὰς ἀς [οῆττα 

ἀποία ἀοὶί, τϑαα: ροΐουῖξ, : τ 

ἱ (ἀρ. Χ. ϑιφαυίᾷοηι ομπλτΐβ δβθοίουβ σου ροσθᾶθ ῥχὸς 

νἱάθπία ὑπ ἄποραβ σομβῆ]ς, πορο Ῥτόρυῖα 675, ἱπΐοτ-- 

ποίϊοεμάα δἰἴϊεμῖῖα, οἕ ἡχπδίθτίαθ ὑυδοβάϊοσμτα υἱσῖραβ; πὲ 



38535.ϑΟϑὅ ΟΘὃὲῳπ ΖΤΑΔΉΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. ὉΒαττ, ΨΊ. [155.} Ἐᾶ. Βα. 1Υ. (575. 
εὐθέως ἐπὶ τοῦ προ;ειμένου γῦν ἡμῖν, τοῦ: γήρως, ὃ γνοὺς 

τὴν διάθεσιν ἐπιστημογικῶς, ὅτι ξηρότης ἐστὶ μετὰ ψύξεως, 
ἐὰν ἐχμάϑη τὰς ὑγραιγούσας ὕλας καὶ ϑερμασίας τῶν βοη- 
ϑημότων, ἀγαϑὸς ἂν ἰατρὸς εἴη γερόντων. οὐσῶν δὲ τετ- 
τάρων ὑλῶν κατὰ γένος, ἃς ὀνομάξουσι» προσφερομένων χαὶ 

ποιουμένων «αὶ κενουμένων καὶ προσπιπτόντων ἔξωθεν, 
ἐκλέγεσθαν προσήκει καϑ' ἔχάστην αὐτῶν τὰ ϑερμαίνευν τε 
καὶ -ὑγραίνευιν δυνάμενα. πρὸς δὲ τὴν οἰκείαν ἑκάστου χρῆ- 
σιν ἡ ἐπὶ τῶν παραδειγμάτων ἄσκησις ὠφελεμωτάτη. οἶδα 
δέ ποτε ϑώρακα παιδὸς ἀπολειπόμενον -οὐκ ὀλίγῳ τῆς 

τῶν; ἄλλων συμμετρίας μορίων αὐξήσας τὸ μέτρον ἐπ τοιαύ- 
της ἰδέας βοηθημάτων. ἐζώννυον μὲν αὐτῷ τὰ κάτω τοῦ 

ϑώραπος ἅπαντα μέχρι τῶν ἰσγίων ζώνη συμμέτρως πλα- 

τείῳ, οὕτω παραβάλλων, ὡς ἐρηρεῖσϑαι μὲν ἀλύπως, μήτε δὲ 
χαλαρὸν ἀπολιπεῖν τὰς μήτε πεπιέσϑθαν, γυμῦ ἄσια δὲ τά τε 
δὲ ὅλων τῶν χειρῶν ἐπυτηδευόμενα καὶ τὰς καλουμένας ὑ ὑπὸ 
τῶν φωνασχῶν ἀγαφωνήσεις παρελάμβανον, ἔφ ἑκατέροις 
δὲ κατάληψιν πνεύματος ἐκέλευον᾽ ποιεῖσθαι. γίγνεταν δ᾽ 

οῖϊπι ἦτι Ῥρχοροῖιϊο πᾶπο πορῖβ ἰβπΐο, αὶ [οἰ δπίοσ Ῥεσπο- 
νῖ, αβϑοΐππη. τσὶ [ἰοοἰταΐθα απαπάδηι οὕχχ ΤριοίἀἸαΐο 
οἴ, ἢ απιϊάθπι, ἀπ66. παπιθοίοηξ Ῥαγῖϊον οἵ οαἰοίαοϊαηξ, 

Ῥυδοπαϊογιαμι πγαίευαβ ΠΟΥ , 18 Ἰᾷοπθαδ ἰϑαστι ἀποαϊοιϑ 

ἔπουῖϊ, Οὐδάγαρίοχ σοῖο τηδέουϊαθ σθῆτιβ σπαπι Πέ, 4886 

[αχαπιπέμν, απο βεταπίαι, απᾶθ δαποιηΐτιν, ᾳααθ. ἴον 8 

δὐιηονθαίαν, πΐαπθ. οχ ἄπρῃ]β Θρουθ. ὁρουίεθι,. 488 

οαἸοἔβοθνθ Ἰιπηθοίατεαιο ροβῆπέ, θά δά πογαχη ομἤιβαπθ 

οομηποάπη τιβαχα Θχϑγοϊίαίο, ἀπᾶθ ῬῸΥ ΘΧΘπρΙ4 ἢέ, χππᾶ- 

πίπις. οἱ ἀ{Π|Π15. ὅΘοῖο οῦρο, δϊαθαμπᾶο γη6 Ῥαευὶ ἔπογϑοθῃη, 

«ἂἱ «ἃ χε απαυθτα ρατῆππλ Γγαιπιθί σα ΟῚ Ῥᾶττιμα ἀρογαῖ, 

6) αϑῃχοι τϑηῃθἀϊου πὴ: σΘ ΠΗ 6 γε δα 7πΠ8π| ῬΘΣ  ἄτιχ {8 χη θα ίατνδηι. 

ΟἸΩΣΙ 1Π1 Ἰαίο χποάϊοθ οἰμριϊο οὐημία, α88 {μΡ ἔμονᾶοθ 

δα σοχαβ τιβαὰβ ἰχπξ, 1ΐα ἱεμιροῦαι5, αὖ ἔπι). οἱέτα οδη-- 

ἤομθμι Βϑοχοσθῖ, ἔπη πὸ 16χτχα απ οαταγη Τ6]:πατιοῦθέ, Π60 

οἴίατα Ῥσθπιοσαῖ: Ἐκοχοι αϊομθϑ γετοὸ ἐπ]σππὶ, οἱ 4πα6 6 

ἰοίΐα ομοαπέηισ ᾿γϑαμΐα, δὲ 685, 4π48 οαπίοσοβς νοοιοαίίος 

108. Δρρϑι!δμξ, [Ι πἰσίδαπα σεῖο ΘΟ ΡΣ; ἀμ απ. 7}. 



ΟΙΌΣ Ἑ. τ ΣΈΟ 

ἘΔ. Οματε. Ψ1, [1Ὁ5.] ΐ τς (ἘΔ. Βατ. ΕΥ. (Ω72.) 

αὕτη, σφοδρῶς μὲν θλιβόντων ἡμῶν ἔῃ παντὸς μέρους τὸν 
ϑώρακα, τὴν δ᾽ ἐκπνοὴν κατεχόντων, ὡς ἐπέχεσϑαί πᾶν ἔν-᾿ 
δὸν τὸ πνεῦμα τὸ διὰ τῆς εἰσπτοῆς φϑάνον εἱλεύσϑαι: 
διὸ καὶ πλεῖον. εἰρπγευστέον ἐστὶ τῷ μέλλοντι καλῶς τοῦτο 
δράσειν" ὅσῳ γὰρ ἂν 2) πλείων ὃ ϑλιβόμεγος, ἀὴρ, το- 

σούτῳ μᾶλλον ὃ ϑώραξ εὐρύνετον διαφευνόμενος.. ὅτι δὲ καὶ 
τὰς ἀναφωνήσεις ἐν μεγέϑεν τ καὶ τῇ πκατ' ὀξύτητα: τάσει: 
τῆς φωνῆς ποιητέον ἐστὶν ἐπὶ τούτων,. οὐ» ἄδηλον; εἴγε. 
δὴ πρόκειται γυμνάξειν ἰσχυρῶς πάντα τοῦ ϑώράκος τὰ ἐἰός: 
υἱα ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ τῶν αὐξανομένων σωμάτων." εἰς 
συμμετρίαν ἄξει τὰ φύσει κακῶς διαπεπλασμένα: μέτρια δὲ 
χαὶ τοὺς ἤδη τελείους ὠφελήσει. οὐ μὴν ἐπί γε πρεοβυτῶν 
ἐπιχειρήσεις ἔργῳ τοιούτῳ, βέλτιον γὰρ ἐπὶ. ἐκείνων ἡσυχάζειν" 
τοῖς ἀσϑενέσν μορίοις εἴρητο, βέλτιον δὲ καὺ τὸ διὰ τῶν 
συνήϑων ἐπιτηδευμάτων γυμνάζειν., εἶ χαὶ βλαβερὰ μετρίως. 

εἴη. τοῖς 78 μὴν γέοις ὑπαλλάττευν πειρῶσθι αι τὰ βλάπτοντα, 

κἂν ἔκ ποιὸς ἢ ἢ σιρεθ σνοτί" δύναται γὰρ ἡ δύναμις αὐτῶν. 
-Ώ 

14 -πι, «ατ πογαόθμι ἐρίατι ππᾶϊαιια ψ ΑΙ ΤΟΥ ΘΟΠΊΡ 6 ΠΓ6 ες 

τἱβ, δχριγαίϊοπεμι ααΐθην βο ΘΟ ιουῖβ, τ, αάθῃι: ῬΥΐαβ᾽ 

αἰίγαχαυ5. Γριγάξαπι, τοΐήπν 1π5 τϑθηπιδαθ. [Ιΐδατιθ θέδπι 

ΔΠΊΡ] 15. ΤΠ ργαναυῖξ ορονῖθξ, απ. μΠοΟ. δομλπιοάθ. ἔδοϊοε: 

ᾳαδπαοσιάθη,, απὸ Η]1ι5. αΓ ὄγιδ, α4Π1 ΘΟ ΘΠ εχ, 60 

πὰρ ἵπονασ ἀϊθηπβ. α]αἰαβίταν. Οποά δμέθην ἱρίδο: 

«πϑαᾳᾶς ψοοϊξογαϊοπαθβ ἔσην τηᾶσηαθ ἑδοϊεμᾶδθ, ἔππὶ ἐμ δοτι-. 

ταθῖ ἰοπάοηᾶαθ ἤἢπέ, 14 τοϊηϊπῖθ οἷ ορίοαντμῃ, δ. πιοᾶο 

ἀπ νοτίαϑ ἐπόγαςοὶβ ρατίθ8 να]θηΐθυ ΘΧΘΤΟΙΓΑΥῚ ἢ ἀπΐηιο δ[. 

Αἰᾷαο. μΒαθὸ ααΐάρηῃ 5] οϑη ζτιπν. δάπιιο σουροστπι 66, αὔδα 

γιαΐτα πιϑὶθ οομά τί Γαπΐ, δα πῆι οοτν θη: θμἐΐασα τ] ι 6 ΠῈ." 

Ἑδάθην χη αϊοθ οἰῖδη) 115, 4ἱ ρουβθοξθηϊ 76 γ. πα σηϊ ταί ο πη. 

σομίθαπα [απΐ, ργοάθυτμε: σογει 1π' ἴα μ:6. Ὡ1Η1] ἐα} 6 πιο] 6π|--᾿ 

ἄτα), πέροϊα ΟἿΪ ΤῈ Γ]Α}1 ἰπ ἢ} Π͵α5. ῬΑΡἕο5. τὲ! [τ|5. εἴ. ἀγχι- 

τῆτι5, ὨδΠ1Ὲ5 ψογο ἢϊ5 δὲ δὲ οοηΐαθίο ορεὺθ. δχθυο  [αΥ], 

οἴὔδι χηοᾶϊοθ ποχίπι Πί, Οοπένα αν θηῖρι5. θα Ὠγηΐαγο, 

αυδθ ποοθῃξ, ἐδπίαπδαμ οἰξ, οἰϊαμη ἃ ῬθΘΥΙ5. [15 τηδχίπη8 

Δα αονοσιλί; ροΐπμξ δἰϊατα δογαων νίγαβ. πιοάοχαίθ ξαοΐαπι 



ὅθο.. ΔἸ ΧΉΝΟΥ ὙΣΤΙΒΙΝΩΝ 

Ἑὰ, Οἢατι. γι. [185, 156. :Ξ ἘΔ. Βεῖ. ἘΚ. (ω7γ8.) 

ὑπομεῖναν τὴν μεταβολὴν ἐν μέτρῳ γινομένην, ἐλπίς τ᾽ ἐστὶ, 
᾿τῷ λοιπῷ χρόνῳ τῆς ζωῆς ὀνύσεσϑαί τι πρὸς τῶν ἀμευνόγων 
ἐπιτηδευμάτων. ὁ δὲ γέρων, εἶ δυνηϑείη χρόνῳ συχνῷ κατὰ 
βοαχὺ μεταστήναν τῶν φαύλων ἐϑῶν, οὐδ᾽ ἐν ᾧ χρόνῳ χρή- 
σεταν τρῖς βελτίοσι ἕξευν, συμβήσεται δ᾽ αὐτῷ πονῆσαν μᾶά- 

τὴν, ὥσπερ εἶ παὺ τέχνην ἄρχοιτο μανϑάνευν ὀγδοηκοντού- 
τῆς τις. ὧν, ὥσπερ δὲ τῶν γερόντων αὐτῶν οὐ σμικρά τίς 
ἔστι διαφορὸ πρὸς ἀλλήλους, εἴτε πατὰ τὴν ἡλικίαν αὖ- 
τήν, εἴτε κατὰ τὴν διόϑεσιν τοῦ σώματος » οὕτω καὶ τῶν 
φύσει ξηροτέρων τὸ ἅμα καὶ ψυχροτέῤρων, ὡς πρὸς τὸν σύμ: 
βξτρον παραβάλλειν, οὖκ ὀλίγον τοῦν μέσῳ τῆς δυσχραδίας 
ἐστὶ πρὸς ἀλλήλους τὸ καὶ τοὺς γέροντας. ὑχρσίνειν μὲν 
οὖν αὐτοὺς δηλονότι, καὶ ϑερμαίνευν προσήκειν; ϑαῤῥαλεώ- 
τερον. δὲ ταῦτα πράττειν, διὰ τὴν ἡλικίαν ἀγεχομένους 
ἐσχυρῶν γυμνασίων, ὡς ἄν ἐῤῥωμένης ἔτι τῆς δυνάμεως, 

[56] ὃ γάρ τοι πρῶτος σποπὸς, ἀφ᾽ οὗ τὴν ἔνδειξιν τῶν 
ξαμάτων “λαμβάνομεν, ἡ τοιάδε ὃ δυσπρασία τοῦ σώματός ἐστιν, 
οὐ τὸ γῆρας, ἢ ὅλως ἡλικία τίς. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ στοχαστιχῶς 

χτηπϊαίϊοποπι [αΠίπενς, [ρογαυίψαθ ροϊοβ, 1π το ααο σῆς 

Ἑεάρονα γαοίαπι διαὶ 605. 6Σ πιϑίοτθ οοπίποιπαϊπα 

Ῥεχοθρίασοβ. Δὲ ἴοποχ, Π' ροῖϊβε Ἰοπρο. ἔδειαροσε [οηβπι 

χρα αι ΘΟμΠιοαἀΐμϑιι πγαξανο,, ργορίενοα ἡποά, 4πὸ ἔθπι- 

Ῥοχα πλρ]οσθ δυπθιθίμν,. παρίξατηθ πο 6[160, ἔραΐγα 16 }0:- 

ΤΕπὶ ἀπίπιπονοῖ, ΠῸΠ ΔΙΣΕΡ πα ἢ «αἰ ἀτῦθη αἰ [ΌΘ.Θ 

ατατηραπι Οοο ρθη η5 ἱποϊροχεί. ϑιοαῖ γεσὸ ἔδητην ἱρίος 

ταπι 1ηΐου [6 πὸπ ραῖνα ἀϊβεχοηία εἶ, ἔνε 14 ὃχ δϑΐαΐβ 

ἔρεοιοβ, ἤνβ ρουροσῖβ αἰγβοῖιι, ἐξα δὲ δοῦαμι, πὶ παΐατα Πο- 

οἴοτο ἔνι ἀίοσθαπο ἤιηξ, ἢ δὰ χιβάϊοονθηι Ποίαμ. οοπιρα- 

ΧΟΒ,, ΟΝ, ῬΑΡ ΤΠ ΔΩ ΘΠ ΡΟΥΘΙ αἰ ΓΟ πη δῖ. Ἰηνθηῖ88, ἔππὶ 

Ἰρίογοια ἰμίον [6, ἴμτη ψϑιὸ δᾷ ἴβποβ Αἴατιθ Ἠππιθοίατθ 

:ᾳ(υἱάθπι. μος. Ῥυῤῥοοῖο οα]θίαοευθαθθ οοπνεηϊδθέ, οδδίθυμτα 

αὐιβαοῖτια μαθο ἔάσεγα 1π 115. 4Ἀ1 06} δείαϊθπι τπδ]οῦσὶ θχεν- 

οἰτο [ἀπὲ ἔοσυσιάο, ει ἀπονατη να]]446. Δάμιο νῖτθ8. [πηΐς 

Οπῖρρς Ῥτλμλτι μι; πὸ οἴπσθ σθιυθάϊογμ, σΟὨΠΠἴτιμι αν Ί των, 

δἰ μδιαοαξ ἡπίοί ρου 88 ΘοΣρονὶβ εἰς, πολ ἰθηλαχα δαΐ 6 [85 
αἴφαδ. Ψοζώσῃ ἀπρηΐαο αἰζδοίτιηχ χπθηΐαγαιη ΡῈ οο.- 
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4: Οματε. ΨΊ. [1586.} ἘΔ. ῬαΓ. τῦ. (55. 374.) 

ἡμῖν τὸ τῶν διαϑέσεων μέτρον λαμβάνεται, διὰ τοῦτο καὶ 

τὴν ἡλικίαν ἐπισκοποῦμεν. ἡ δ᾽ αὐτὴ χρεία καὶ τῆς τῶν 
ἐϑιῶν γνώσεώς ἔστι, καὶ τῆς τῶν προκαταρχτικῶν ὀνομαζο- 

μένων αἰτίων“ εἷς γὰρ τὴν τῆς δια(27 4)ϑέσεως ἀκριβεστέραν 

79 ὥσιν ἐκ τῶν τοιούτων ἁπάντων ὠφελούμεθα, τῶν δ᾽ ἰα- 

μάτων ἡ ἔνδειξις οὖκ ἔκ τούτων γίγνεται: τῷ γε μὴν ἐμ- 
πειρικῷ, μέρος τῆς ὅλης συνδρομῆς ἔστι χαὶ τὰ τοιαῦτω, 
τετηρημένης ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς Θϑεραπείας οὐκ ἐνδειχτικῶς εὕρι- 

σκομένης. εἰκότως τοιγαροῦν ιποηράτης τὰ. πλεῖστα περὶ 
διαγνώσεων καὶ προγτώσεων ἔγραψε, γυμνάζων ἡμᾶς ἐν τοῖς 
ματὰ μέρος, οἵ τ΄ ἄριστον μετ αὐτὸν Ἰατροὶ ὡσαύτως ἔπρα- 

ἕων, εὖ εἰδότες, ὡς τῷ γΡόντν τὴν διάθεσιν ἀκριβῶς τοῦ 
σώματος, ὃ μεταχειριζόμεθα, ὑγνιαῦνον ἢ νοσοῦν, οὐ χαλεπῶς 
εὑρίσκεται τὰ βοηϑήματα. χρὴ γὰρ, ὧδ᾽ εὔρηταν. πολλάκις, 
ἄρχεσϑαν μὲν ἀπὸ ϑεραπευτικοῦ παρογγίλματος τοῦ, τὰ 

ξναντία τῶν ἐγαντίων ἰάματα, τῆς δ᾽ ὕλης τῶν βοηϑημά-. 

τῶν ἐπιστήμονα γενόμενον. ,» ὧς ἐχμάθη αὐτῆς τὰς δυγάκειο, 

ἀεὶ προσφέρειν ὡπαγτυ σώματι, τῷ μὲν. φαύλως διαχειμένῳ 

ἡδοΐαγαμι δοοϊρίμημβ, Ἰἀοίτοο ἀεΐαίθι αοίμαθ σοη Πθγδιητιϑ, 

Ῥοῦτο ἴᾶθπι αἴθ ἐξ οοπίπδι τ ηΐ5 ποίοεπαας οἷ ,. Ῥγδϑίοσυβα 

δχίσταίθοι5 ἡποιάθη τα σαπίαγαπι, 4185. ργοοαϊΐατοίοαβ νος 

ραπῖ; ᾳυῖρρα αἀ ρενέογθια αἰβοίμ απ ποι] αγ [4116 οχημία 

τορβ οοπάποππξ; τοιπϑάϊονηπι ἕδμηθη Ἰπαϊσαῖϊο ἐς Ἠϊβ5 δος 
οἰριτατ. ΑἹ ΡΙΡΙΡΙΟΙ15. ἔα 118 ΟΕ 5. ΦΟΠΟΟΥ [8 Ῥάγ5 68 οθῃ- 

ἔραν, 486 ἴῃ 1ρία οπγραίλομια οδίδγναϊα., Βαπαἀαπαδηθαιι 6 κα 

115) πᾶς ΠΟΙῚ αἴροίαβ ροϊαϊεξ, ᾿πνθηΐα. Οπὸ ταϊϊουιδρῖ- 

15 ἘΠρΡΡοογαΐθβ ἀθ δρποίοθοηο ῥχδοίαρι ϑπάοαθια Ῥ]ανίπγα 
ἰονιρθς, ἀθαφαο 1π ῬαΡ ΒΟ] Υῖθτιβ τι08 Θσθ οσθιιβ; «ποῖ ΘΕ ατα 
ορίΔμΙ: χηθαϊσοχθη, ΡοΙ δάση ἔθοοσπηξ, ΠΟ ἰσπαῦῖ, Παῖς 

τ ]]Ὸ πϑσοῖίρ 1 ΘΠ ΠῚ 111 γϑιηδᾶίΐα, 4.1 6785, ᾳαοά Ἐς 

ταΐ, ΘΟΥΡΟΙῚ5 Θρνὶ [ἀτῖνϑ αἰδοίτιπ) ϑχασέθ πους, Θ1ατ ἄπ, 

τς [4606 ἰφῇα! Γαμλι8, ἱποῖ ρηθπ τι ἃ 110 χηβάθμαϊ ργας- 

σερίο εἴ, οοπίγανία εἴἴβ σοπέγαστοσαιι πθμηθᾶϊα; ἘΡῚ σατο 

τϑιηϑαϊοχίῃ. Ὠχαξουι βγη σοχηρθυίϑιῃ ΠΑΡ 61}15, ἂρ ΠΩ] σίτο5 

675 1πέθ] ]ΘΧΟΣῚ5,), ΟΠΙΠΙ χη] αἰΐθοίο οουρουὶ [Ἐπιρεὲὺ οὐπ- 
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ἘΠ. Οἴατι, ΨΊ. [156.7.- ἘΠ. ΒΑΓ 1. (ωγ7ά.). 

τἀναντία, τῷ δ᾽ ἀριστῶ, κατεσχευασμένῳ τὰ πάραπλήσια τοῖο 

δυνάμεσι, καὶ τοίνυν καὶ τὰς δυσχρασίας αὐτάς, ὅσαν χατὰ 
τὸ τῆς ὑγείας ἔτυ πλάτος εἰσὶν, ἐποανορϑοῦσϑαι μὲν βουλό- 

μενος ὑπεναντίως διαυτήσεις., ὅπερ ἐπὶ πολλῆς γίνεται. σγο-- 

λῆς. ἂν ἀσχολίᾳ γὰρ οὖσν διὰ τῶν ὁμοίων ὑπηρετήσεις, 
καὶ μάλισθ᾽ ὅταν οὕτως ὦσιν εἰθισμένον. συμβαίνεν δὲ ὡς 
τὰ πολλὰ θάτερον τούτων μᾶλλον, ὡς ἂν τῶν φύσέων ἀδι- 
δόκτως αἱρουμένων τὰ οἴχεῖα. καὶ μέχρι 78 τοσούτων προσφε-- 
ρόμεϑα αὐτὰ, μέχρι: περ. ἂν εἷς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέχϑωσι 
κατάστασιν. ; πότον 

'Κεφ. τὰ. Ἢ δέ γ᾽, ἐπανορϑουμένη. τὴν. δυσκρασίαν 
δίαιτα περαυτέρῳ προέρχεταν τὰ πολλά. διὸ καὶ τοῖς οἷ- 
χείοις γνοσήμασιν ἁλισκόμεϑα πλείοσι, τοῦ μὲν φύσεν ϑὲρ- 
μοτέρου ῥαδίως τὰ ϑεομὼ, νοσήματα νοσοῦντος, τοῦ δὲ 
“υχροτέρου τὰ «ψυχρὰ, καὶ τῶν ὄλλων ὡσαύτως. ἐπωσέρχε- 
ταν τοιγαροῦν θᾶττον. εἰς τὴν ἰδίαν φύσιν, ἕκαστον τῶν 

δυσαράτων σωμάτων, ἥπερ ἐπὶ τὴν ἀρίστην πρᾶσιν. ἔν τῷ 
μεσαυξάτῳ γὰρ ὀὕτη. πασῶν οὖσα τῶν. δυσχρασιῶν, ξὰν μὲν 

ἰχατῖα, ὈΡΗ ας ἴς μαροη ΠηλΠα νἰῖρτιβ οἴ Δα μθεπᾶδ. 

Οὐΐῃ, οἰΐαπι 1πίθιη ρου ῖθ5 10,65, απαθοῦπατιθ δάμπο 1πέγα [4 

τὐξαῖ5. ἢἰπὲ5 [αρβήτιπε,. Α΄ οοντίσετα πμάορίσ, σδηίτατία 

αποάαμιπιοάο νἱοῖμβ τϑίϊοθ. σπταθ 5; «πιο αἱ ἔα πῖθιι Ὁ 6 1η1ι1-- 

ται δὲ οἴϊππι. Νάτα ἢ ἢ ποροῖίο, ἤηξ, βαι!!ηυ8. τιΐοχί, 

Ῥοιβηναπα ἀππτα 1ΐα ἔπους σοΥρΟΤ πραδίν, Ῥουτο δροῖτ 

Δ1Ὲ αἰδοσυτῃ Βουτσι Ῥ]ΘΥ ΠΟΘ᾽ τηδσὶβ., ΘΟ πδέαγῖβ ἱρῆδ 68, 

απᾶθ ΠΡῚ ἔππξ δσοοαμαοᾶα, μζω ρομέθ οἰΐγααμιθ δοοξοχϑιὰ 

Προ μῆρα5. Αἴαπα μαοΐθηπβ τηδ]6 εἰδβοΐο ϑουρουῦξ οοηῃίγα- 

ΕΟ ἜΧΗΙ Βορίπηβ, αποδᾶ ρυϊίητιπι Παΐαμ) οομοαπαίπηι Πέ. 

Ο4ρ. ΧΙ] Οαθίοσμπι θα νἱοέτιβ υδίϊο, πᾶθ ᾿π θη ΟΣ 65 

οονυῖρίε, Ἰοηρίτιβ Ῥθγασηςθ Ῥγοσθαϊξ, φρορίοῦσθα ᾳαοᾶ ἢ- 

τ Πρτι5. πιδῆοσθ ὃσ ρατίβ ὨἸοΥ 15. ἑθπίαηλον,. «αἱ ΘΑ Πἀΐονο 

πδίασϑ. ΘΠ", οΑ]1405 ἸλοΣΒο5. ξθοῖ]16 ἱποινραηΐθ, ατιΐ ἐΡΙσ  ΦΙΟΥΘ; 

ξυριάοβ., δὲ το]  ατιῖ8 Ρ͵Ὸ. ταΐοιθ. ἘδοΙ ὰ5 Ἰΐδατιθ, αφατοααίᾷ 

τηξοπιρθγαίαι εἴ, αὦ ῥγορυίδηι παίαχατη τϑᾶϊξ, ἀπδην 

δα ορίάμλατη, [οι αμλθηίπιπι ψ ΘΠ; αὐἱρρα 14. φατ. 1 

γιρᾶϊο ομλτ5 ἔα ροιῖοΣ Πέν, φαΐδαιβ οοηνψοπίοηΐ παίαγδθ΄ 
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Ἐἃ. Ομιατε. Ψ1. [156] ἘΔ. ΒΑΓ. ΤΥ. (ωγ4.) 

οἰκείῳ τις ἅλῷ τῇ φύσεε νασήμστι, πλέον. ἀφέστηχεν, ἐὰν 
δὲ οὔκ οἰκείῳ, βουχύτερον. οὐκοῦν οὐδὲ τὰ. ἔϑη μεταβλη- 
σέον ἐστὶ, κἂν, εἴη μοχϑηρὰ; δυσαρεοτουμένων. ἔτι τῶν σω- 

μάτων. ὭΣ ἐν ταῖς ἀκριβεστέραις ὑγείαις οὔκ ἀεὶ τοῦτο 

πρακτέον; ἄλλ᾽ ὅταν ἀπὸ. τῶν πολιτικῶν πραγμάτων. ἄγῃ 

σχολὴν ὃ. μέλλων μεταχϑήσεσϑαι. ταῦτ᾽ οὐ» ὄντα κοινὰ 
παραγγέλματα πασῶν τῶν΄ κράσεων ὑπαλλάττεταν κατὰ μέξ 
0ος; εἰς ὅσον ἂν ἕχάστη δυσκρασία τῆς ἄκρας εὐκρασίας 
ἀπολείπηταν » καὶ ϑαυμαστὸν οὐδέν ἔστι; τὰς δυσπρότους 

φύσεις ἔν τῷ μέσῳ καϑεστηπκυέας ἀκριβοῦς ὑγείας :αἰσθη- 
τοῦ τὲ νοσήματος ἐπαμφοτερίζειν καὺ τῷ “τρόπῳ τῆς διαί 
τῆς. οὐ μὴν οὐδὲ τὸ φαίγεσϑαν τοὺς ἀνθρώπους. ὑπὸ τῶν." 
αὐτῶν ὠφελουμένους. τς “αἱ βλαπτομένους ϑουμαστόν. τς 

μὲν γὰρ ὅπαντες ὁμοίαν ἀλλήλοις εἶχον πατασκευὴν, τότ᾽ 

ἂν ἦν Θαυμαστὸν, ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἐνίους ὠφελεῖσθαν. 
βλαπτομένους ὑπὸ τῶν αὐτῶν" ἐπεὶ δ᾽ ἐναντίαν πολλῶν 

τῶν ἀνθρώπων εἰοσὺ κατασκευαὶ τοῦ σώματος, εὔλογόν ἔστι, 
κοὺ τὴν ὠφέλειαν αὐτοῖς “ὑπὸ τῶν ἐναντίων γίγεσϑαι. 

[μδε τλουῦο ἸΙαρογαῖ, οὉ εο Ἰοηρίσβ αροϑῖ;, απὶ αἸΠῆτηΣ, 

χαῖττδ. ΕὙσο πθὸ αἰϊπϑξπαίηο5 Ἰρίαθ, ἵαπιοίῃ ργαναθ [ππηί, 

αι ΡΠ οοπαρα5. δάμπυο ΒΌ: φογρουῖθτιβ ταπίδτιδθ απε. Οπῖπ 

ἀι60 Ῥ6 [μπατηάγη ΓαγΙταΐθτ [δια ρ οι 14 ἐοπΐαπᾶπχ, [ρα ἔππ, 

αππὶ 15. οΌΪ γηυίαν 86 [ὯπΕ, ἃ οἰνηθτι5. πθσοῦτ15. χαδπῖπι6 

“ναρεῖ. Ἐρ: Ἰίδατιθ. οοπιπηπη18. αατιπι, πη: ογηπΐπτι ἔθηρος 

ΤΑΥΛ ΘΠ ΟΥΤΤΩ Ῥτγαθοθρία, ραν ου]αίϊη). νανϊαπία, Ῥυοαΐ: 11:- 

Ἰδμηρουῖο5 Ὡπαθνβ 80 ορίίππο ἐριηρογαπιθιΐο σϑοοῖπί, Νϑο, 

πῖσυτα ἴαπα οἷ, ἢ Ἰπίβιηροταίας παδίπχσαθ. ατ|86 πὶ τηθᾷϊο 

δχαοίας [ανιΐαξϊθ. οἵ. ἸΠΟΣΌΙ ἴοα Π01115 σομβῆτιη!, οἴλατη δᾶ 

οταϊπαπαιϊ νἱοίαβ πιοᾶπη Παΐ δποῖριίθθ ϑεᾷ τοο ΠΙαᾶ 

τηϊσαπάπηι, ἂρ 146 ῃ} δαϊηναῦτ! Ἰαράϊαπθ Ἠοιηῖπθ5 νἱ ε], 

Νϑ οομῖσα, [ϊ  ομλη68, πίον. [6 ΒΗΘ η ΘΟΥΡΟΥ5. [ξαΐμγη 

ΟὈ θυ ϑιΐ, αταὰθ πιϊγασιἅπην ἕὰμι 66, Πα ο5 ἃ οσομῃΐγα- 

15. Ἰαν 1, 41105. δ 1{{ἀθγ 4661: "6, φποηΐαιι ΘΟ ΤΑῚ 

ἰηΐον [6 τπ ογατα πουηάπῃτη ΘοΥροΥ8. ἤαΐηβ [ἀπὲ,. υϑεϊοηΐ 

οομπΐοπαμι εξ, ἀποα 6Σ. οοπέγαυ!5. οἔΐαγα τι] ύθηι ροχοῖ- 
ἐν 
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ἘΠΛ. ΟΒατε, ΨΙ. [1τ57.} ἙΔ. Βεῖ. τν. (γ4.) 

[157] διὸ καὶ Θαυιάσξιεν ἄν τις ἁπάντων τῶν ἰατρῶν, ὅσου 

γράφειν ὀπεχξίρησαν ὑγιεινὰ συγγράμματα “ΜΗ διελομόνων 
᾿τῷ λόγῳ τὰς φύσεις. ὥσπερ γὰρ ἕνὲ παλοποδίῳ πρὸς ἅπαν- 

ΓΉΡΩΣ ἀνθοώπους ἀδύνατον χρῆσθαι τοῖο σπυτοτόμοις; οὕτω 

τρῖρ ἰατροῖς ἰδές βίου συμφερούσῃ μιᾷ. δυὰ τοῦτο οὐν ἕνίοις 
μὲν ὑγιξινότατον εἶταί φαῦε τὸ γυμνάζεσθαι παϑ' ἑκάστην 
ἡμέραν ἵπανῶς, ἔνίοις δὲ μηδὲν κωλύειν, εἶ, καὶ παντάπασέ 
οἷν ἡσυχίᾳ διατῥίβον, καὶ λούεσθαι τοῖς μὲν ὑγυρυνότατον 

δῖναι δοκεῖ, τοῖς δ᾽ οὐ, καὶ πένευν ὕδατος καὶ οἴγου, καὶ 

πϑρὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως, οὗ μόνον ὑγιεινῶν διαυτήμοτων, 
ἀλλὰ παὺ τῶν τοῖς νοσοῦσιν προσφερομένων ᾿αμάτων, ἐναν- 

τεώτατα γθάφουσιν ἀλλήλοις ; ὡς σπάνιον εὑρεῖν ὁμολογού- 

μενον ἕν τι πᾶσὶν αὐτοῖς. ἥ γξ8 μὴν πεῖρα ᾿δλίοῥῥουν ὑπό 
τε τῶν αὐτῶν ἐνίους βλαπτομένους τὸ καὶ ὠφελουμένους, 

ὕπό τὲ τῶν ἐναντίων ὡσαύτως. οἶδω οὖν τινας, οἵ τρεῖς. 
ἡμέρας ἀγύμναστον μείναντες εὐθέως νοσοῦσι», ἀγυμνάστους 
δ᾽ ἑτέρους ἀεὶ διατελοῦντας, ὑγιαίνοντας δὲ, καὶ. τούτων 

ΡῬίαπξ. Οπτο πιᾶρὶβ ἅς, τηβᾶϊοῖς ομλῖρα8 χαϊτατὶ οαϊρίαπι 

1οεῖ, ααϊοσπαπθ, π01}0. Ὁχῖτι5. τα μη γαυ πὶ ἕαοῖο αἰ [ον πηῖπ6, 

θ᾽ Γατιϊταΐα τπθηδα [ουῖθοσθ [απ Ὡρουθῆϊ. ΘΙοαΙ οπΐτη 

ΠΕΡῚ πὴ Ῥοίοίς, πὸ ἀπαχα οΔ] σθαηιθη πη 841 ΟΠ]1165 110}11-- 

ε8 ἔμίου δοοοπιηοᾶεί, 1ΐὰ πεὸ τηϑάϊοηβ πηᾶπὶ ΟἹ β 

να ἔρβοίθμι, ἀπ86 οοπᾷιοαί. Ηδο Ἰρῖταν ἀβ οδπία 4αῖτ 

ἄατα [αἰαθουυϊπιιαι οἢ8 αἰπρπλατΐ ἀραπάθ σα 16 Ἔχογοῖς 

.ΔΑΥ];} αὐἰᾶαγη 181 ορῆατε, απὸ τλΐτητιβ πῃ ααϊθἔθ ἈὈΥΌΓΓιβ 

ἄεραΐαγν. Ἐπ Γαπξ, ἀπιρα5 Ἰαναυ! πιαχίηιο [αἸπΐατε νἱάεξατ; 

81118 τϊπίηθ. πῆ οάαπι 48 ΠῚ δὲ δήπαθ ροΐΐομθ, 1έδπι- 

τς ἄς 4}115 δὴ οὐπάθι τηοάππι, ΠῸπ 115 χποᾶο, 4π6 δὰ 

[αἸάρυθαν ντοία5. ταϊομθιη ρου ποπξ, ἰεα δἴδην πἹουΡοσαπῈ 

φριηθᾶϊ185, ραρπδηξ ιηια ἰηΐου [6 (οὐρυπὲ δἄθο, οὑξ ψεὶ 

: ΠῚ ᾳαΐρρέαμι; ᾳποά οὐμπῖθι5 15 1πίου ἱρίοβ σοῃνοηζαί, 

γανάηι ᾿πνοηΐα Πέ, (ὐδδίθγ πηι τ5 τρί ἀοσεξ, ἔπη ΔΡ 11{- 

“ἄραι ἡρῇβ δ]ατιο5 Ἰαθαὶ πναυΐααθ, ἴμππι ἃ οοπίγαν 8 ρατὶ 

πιοάο, ΒἘαυϊάομι αποίάαμηι πονΐ, 4φαὶ, ἢ ἐγτᾶπο [ὁ ἂρ θχον- 

οἰταιοπ6. ΡΠ που, ργοΐητι8 δορτοίατοπε, 481105 1π ρεὺ- 

Ῥϑίσα υἱοί ἀθροηίθ85. ἕδπιθπ5 [θοπηάάτη. να] οί αΠπτθη ἐποσί, 
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ἙΔ. ΟΠματε, ΨΥ. [15γΩ ἘΔ: ΒΑΓ. ΤΥ. (574. 

ἐνίους μὲν ἁλούτους, ἐγίους δὲ, εἰ μὴ λούσαιντο, πυρέττοντας 
αὐτίκα, καϑάπερ ὃ ἤϊιτυληναῖος ἸΠοημιγένης. ὕτι μὲν οὖν 

ὀὕτως φαίνεταν ταῦτα γιγνόμενοι», παὶ οἵ τῇ πείρᾳ μόνῃ τὴν 

τέχνην ἀθροίζοντες ἴσασυν. οὗ μὴν ἔγραψέ τις αὐτῶν γγω- 
ρίσματα; κοαϑάπερ ἐπὶ τῶν νοσημάτων, οἷς προσέχοντες 
εὑρήσομεν, ὅποίας ἕκαστος δεῖταν διαίτης. ἐπὶ ὀλιγίστων γὰρ 
ἔστιν εὑρεῖν τὸς καλουμένας ὑπὸ τῶν ἐμπειριχῶν συνδρομὰς 
ἠχπριβωμένας, ὡς ἐν περιπνευμονίῳ τὲ καὶ πλευρίτιδι' τὰ 
δὲ πλεῖστα νοσήματα στοχαστικῆν ἔγχει δυάγγωσιν, ὡς οὔκ 
ἐξ ἀϑροίσματος ὡρισμένων συμπτωμάτων γιῤωσπόμενα, ἀλλ᾽ 
ἀνδρὸς δεόμενα ἀκριβῶς ἐπισταμένου, τὴν διάϑεσιν τοῦ σώ- 
ματος, εὑρίσκειν δ᾽ ἱχανοῦ τὰ. κατὰ μέρος ἅπαντα τὰ τῇ 

- τοιαύτῃ συμφωνοῦντα. τό 7) οὖν προκείμενον. αὐτῷ τῷ 
λόγῳ ποδηγηϑέντες ἡμεῖς εὕρομεν ἔτι. νέου τς ἡλικίαν ἐ ὅτ-- 
τες. ᾧ καὶ δῆλον, ὡς ἥ μακρὰ πεῖρα χωρὶς λόγου τὰ του- 
αὕτα εὑρίσκειν. ἀδύνατος. ἐπί γ᾽ οὖν τοῦ Πυημιγέτους 
ἀκούσας, ὅὃτυ πάντως πυρέττου μὴ λουσάμενος, ἐλογισάμην, 

{ 

αἴασπθ μούππι Ἰρίο τὴ ἈΠ108 τρΐϊπττιο Ἰανάῦο, α]1ο5, πὶ 1α-- 

νιΠ]θηΐ, 1Π|100 ἐρρυιοϊίαντα, ποι Ῥύοσηϊσθηθβ ΜΙ] οΘπδ δι. 

Αἴᾳφῃς «πο μαθοὺ απΐϊάοπι 1αὰ ἢΘΡῚ σου πδηίασ, οἰϊατα 11, 

401 [οἷα Θχρουιθπῖα αὐΐϑῃι οὐ ραπξ, πονογο. Νϑηιο ἰδ-- 

ὩΘΏ ΘΟΥΠΙ 1ΐα., τὖ ἴῃ ΠΟΥ 15, τποΐβ5. ὈΥοα 1, ααΐρθιβ απ15 

ἀπίοπξαβ, απαπ απίδαια νἱοέιθ τϑίϊουθαι ροβη]οέ, ἱπνοηῖχα 

φοῖϊοε, Οπίρρᾳ 1π ρδποιπηηγῖβ Ἴπνθηϊαβ οχαοία ἰχδᾶιΐαβ, 

45 Θμαρίτῖο Γυπάνομιαβ νοοαπξ, ατπειιδαπιοᾶπηι τὰ Ρ6-- 

ΥἹρηθαπιοπΐα δὲ ῬΙ θαυ τ46, [64 ρ]δείψαθ τπουροσγαπι οοπῆ6- 

οἴυγα θη Παρθΐ ἄἀϊσποομθη, τὰῖῦ αἱ ΠπῸπ ΣΧ ΟΟΥΓΟΤΊΙΙ, 

{γπιρίσπααΐατη σοπρεῆϊουιθ ποίοαμπξηιν, [6 πουηΐποτ ἀ6ῆ-- 

ἀοχοπΐ, Ὁ οχαθπέθ οουρουῖβ αῇδοΐππι ο6116αΐ, απΐααθ 

ματα, 4πᾶ6 Θ᾽ 1501 αἰξεοῖαϊ οοπίοποπξ, ἱπνθπῖνθ Π61116-- 

ἔπι ααραΐ, Οπῖρρε αποᾶ Ῥγοροβέυμ 66, ποβ5 ἀρία γσαΐζοιι 8 

ἀπο «ἄππο ζανεπθβ Ἰηνεμλιημβ. πᾶς δἕΐαπι σπδυιῖξε τιν 

εἴ, αἴππι «παπέτιγην!5. Ἰοπραπι ἢπθ Ταίουθ ἴδ]1α ηνῈΠγ6 

Ὧομ ΡοῖῈ. Ναπι ἄς Ῥγοιηίρεπθ ἀπθμ δπαϊγθμι, τἱΐ 14- 

ναχϑῖ, ομλΐηο ἕερχιοῖίαγα, σοΠορσὶ χαοσθ, θαι Σαμ1ἀα 6 χα 
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Ἐὰ. Ομασε, Ί. [157.] οἰ Ἐᾷ. ΒαΓ, ΤΥ. (6γ4) 
αὐτῷ παπγώδη, περιττώματα γεννᾶσθαι, διαπνεῖσϑιαν δεό- 
μενα, πυκχνοτέρου δὲ τοῦ δέρματος ὄντος, ἢ ὥς ἐπιτρέπειν 

αὐτοῖς πενοῦσϑαν πᾶσυν ἀϑροιζομένοις ὑπὸ τῷ δέρματι, 

ϑερμασίαν γεννᾷν. διὸ καὶ τὰ λουτρὰ “ρησιμώτατα ταῖς 

τοιαύταις φύσεσιν, οὗ μόνον τῷ χεγοῦν τὸ καπνῶδες, ἀλλὰ 
καὶ τῷ τέγγειν. ὑγρότητι ̓ γδυχείῷ. παταμωθεῖν οὖν ἔδοξέ μον 
πλατεῖαν ἐπιβαλόντνε τὴν χεῖρα τῷ ϑώρακι τοῦ ΤΙρημιγέ- 
γους; ὅποία τίς ἐστιν ἢ τῆς θερμασίας ποιότης. ὡς δὲ δρι- 
μεῖα χαὺ δακγώδης εὑρέθη παραπλησίως τοῖς χρόμμυα 
προσεγηνεγμένοις δαψιλῆ, πολὺ δὴ μᾶλλον ξτυ τὴν αἴτίαν 
τοῦ γινομένου καλῶς εὑρῆσϑαΐ μοι πεισθεὶς, ἐπυθόμην, εἴ 
τινες ἱδρῶτες αὐτῷ γίγνοιντο χωρὶς τοῦ λουτροῦ, καὶ φόν- 
τὸς μὴ γίγνεσϑαν, βεβαιοτέραν γνῶσιν ἔπείσϑην ἔχειν 
τῆς διαθέσεως αὐτοῦ. “αὶ μὴν δὴ καὶ ἄλλους τινὰς 
εἶδον, ὁμοίως μὲν ἐχείνῳ δακγῶδες ἔχοντας τὸ «θερμὸν, 
οὐ μὴν ἐπ᾽ ἀλουσίᾳ γε μιᾷ, πυρέττοντας, ἐπειδὴ δὲ 

ὑδρώτων αὐτοῖς ἐκενοῦτο τὰ περιττώματα. τῷ Πρημιγέγει 
δὲ πρὸς τῇ φυσι} πατασπευῆῇ καὶ ὁ τρόπος τῆς διαίτης 

οΥθιπθηΐα βίσμευθ, 4π86 ἀῤρογοιΐ ἘΧΡΙΤΑΡῚ: σΘΕΘΡ ΌΤΙ, Ὁ τι 

ἀερηποῦ ουἷῖ5 οἴει, χφαδηλ τΐ 68. ὑσαπ τ! οὐαπία. Ππηθτεΐ 

φοΙθοΐα Γα] -οτιῖθ, σαίογει δχοϊΐανε; :ίασπε οἴδπη ῥαϊ- 

τιθιιτ. Θ᾽ αϑιηο: Ὡαίτιγῖ5. τη α τ πττηγ 66. τοπ ΟΡ 1ἃ πποᾶο, 

αποᾶ Ταγηΐάιιην ονοσθέ, [δα φέϊαμι φαοᾷ Πυτηδοξεῖ, ἰᾶᾳυς 

ΔΌ]ΟΙ ἤστηοτθ. Ἐσρο ῥοιαί, Ὄχριϊοαΐα αἀαθαμπα σπῖτι Βτα- 

χη σδυβ ἔβουδοῖ ἱπ]θοία,. ΘΕ) ϑηηοα οἰϊθθ σαϊουῖβ απ6 1185, 

δσρίονασθ. Ὁ νεῦο δούθῃι που ἀδοθηα 8 ΘΟΒΊΡΟΥΙ, ΠῸῚ 

“Αια ογα. ΟΑ]ΟΣῚ δουτει. ατ σορα8. ἀτα ΠΟΥ σον θα: θη, 

ψΠΌ] 0 ἀπο τπᾶρὶ8 ουθηΐηβ. οαπίαμν) ῬυΌΡ6 δομζεθοξαῖ τα]εῖ 

Ῥογίαδᾶρῃβ, ρεγοομποίαραν, θοχαία [ΠΟΥ Ἱ5 111 οἵἵσα θείη θαι 

᾿ἀποιϊάογχοξ, ποραηΐθαᾷθ Σά, αἴ. Πνμυΐουθηα ὨάΡΈγα πγ6 δἵΐε- 

οἴπιβ 6}1|5 ποῖ πδπὶ τ]81 Ῥουααῆ. Θτήη οἰδυὶ 4]105 4πο5- 

ἄδπι νγάδίμινβ, ααἸρῈ8 ταοτάαχ οἷον γαῖ παι Πὔου πιὸ Βυϊο, 

ὅλ. ἕαταθαι ἐπ τὰ ῬΙη 61 Τπΐθ οι ἐδ Ρυ:οἰαραπξ, Ῥγο- 

Ῥἕοτθα ποῦ ΡῈ “πᾶογεβ δχογομπιεηΐα, [15 νϑοιαθ 8} 7. 

Ῥτομ σοὶ ῥυδθίου πιαΐαγα!θπὶ Παριΐατα σοί ταῖϊο τοὶ 
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ἘΔ. Οματε, ΨΊ. [157. 158.] ἘΔ. ΒΑΓ. ΤΥ͂. (γᾷ, 75.) 
αὕτιος ή. τοῦ πυρέττειν "ἔπ᾿ ἁλουσίᾳ «μιᾷ, διατρί- 

βοντι τὸ πλεῖστον ἐπὶ τῆς οἰκίας, ἔν ἢ γράφων ἢ ἄνα- 

γινώσκων διετέλεν διὰ τὸ προσκεῖσθαι, ϑεωρίᾳ περιστάτη- 
τικῇ;, καϑ' ἣν οὐδενὸς ἦν δεύτερος τῶν κατ αὐτόν. ἴσμεν 
δ᾽, ὅτι χαὶ τοῖς μὴ χατὰ φύσιν τοϊοῦτον γεννῶσι περίττωμα 
φιλοπονία καὶ φροντὶς αἰτίαι γίνονται τῆς γενέσεως αὐτοῦ. 
διόπερ ἕτερον ἄνθρωπον ὁμοίως ἐκείνῳ. τὴν ϑερβασίαν ἔχοντα 
δοχνύδη συνέβαινε μὴ πυρέττειν μετὰ μίαν. ἡμέραν ἀλου- 
σίσθ, ἐπειδὴ μήτε φροντιστὴς ἦν, αἵ τὸ πράξεις αὐτῷ. κατὰ 

τὴν πόλιν ἐγίγνοντο περυπατοῦντυ πολλὰ, καὶ ὠγουμέλῳ, καὺ 
πιπρόσπκοντι; καὶ μαχομένῳ πολλάκις, ἐν οἷς ἱδροῦν ἠναγκά- 
ζετο. διὰ τοῦτο ἕτερόν τινα τῶν νοσούντων κωϑ' ἕχαστον 
ϑέρος ὀξὺ χαὺ χολῶδες νόσημα, παμπόλλων ἐτῶν ἤδη 
τελέως ὁ ἄνοδον ἐφύλ αξὰ γυμνάξεσθαν κωλύσας. ϑερμὸς γὰρ 

ὧν καὶ ξηρὸς τὴν χρᾶσὺν ὁμοίως τῷ Πρημιγένεν γυμνα- 
σίοις τὲ συντόνοίς 75 ἐχρῆτο “"παὶ ἡλίῳ χαὶ κύγει. 

συνέβαινεν οὖν αὐτῷ; τὴν μὲν θερμασίαν ἀμετρότερον αὖ- 
ξάνεσϑαν, πυκνοῦσϑαν δὲ τὸ “δέρμα καὶ δυσδιόπτευστον 

[ϑγ161 Ταϊθντα ο. Ῥαῖπθο ἐθρυιοϊαυ αι οοοαῆο ογαΐ; τἰϑγα 

Ῥ᾽ανιηγαση ἀοπηΐ ψουΓαραΐαν, Ἰρίαας [ΟΣΊΡ η5 ν 6} Ἰθσθμπβ Ῥετ- 

ἰονογαῖαΐ.. Ῥυορίεγθα χισα Ῥεσιραίθείοαβ ἀἰ οι ριθιαθ ἱποῦπι- 

Ῥορδέ, 1 4ὰα ποχηΐηΐ ἴααθ δϑίαιϊβ οσδὲ [βδοσπᾶπβ. ϑοτηαβ 

δὲ 118, 41 πη]ηλ6. παίηγα [416 Θχογοηιοηΐπν) δου ναπέ, 1-- 

Παπέθιῃ Ἰαροναχη. 41Π|σθπ δηΣ σατατηατιθ βίρτιοπαι 6} 8 οατιίατα 

6[6. Παήαο οἴζατη δ] τοὺ συ ἄατα, ομὶ δϑ(6 δἔατιο 1 ΠῚ τπουᾶδος 

δῖον δραί, ἰατυθὲβ βαϊμιθασὴ τιπὸ 416 ἱπξουθνείοσθε, οοπίί-- 

δ ποῦν ξορυ σα Ῥχορίοσεα, απο ποὸ ἢπάϊ8 ἀφράϊξαθ. ογϑΐ, 

οἵ πθροΙα ἴπα ῬῈῚ ὉυΡ612 ᾿πδτηρτ]δη5 ΟΣ αΓ, θηηθη5 σ6η-- 

ἄθηβασθ τὐπϊία,, οείδην οπρηδῖβ Γαδ," ἴα φαΐρτι5 Γαᾶδτο 

οοδοΐῃ8 οἵδ, ἸΙάθοσίθ οἰΐατι δἰΐθσπι αποπᾶδμηι οκ 115, 4. 

δοίαίθ αποΐαιιπ|8 δοπέο ὉΠ Οοβοστιθ. ἸΠΟΣΡΟ Ἰαβρογαμξ, τηπ]-- 

ἴοβ 7841πι ἅππιο5 απατῃ Ῥτουίαβ [ουνανῖ, Θχθυ ταν} σοίδτδ. 

Ναὶ φαπῶι οα]]ἄο Ποοοστια ἐθιαροζαγηθηΐο οἴζδε, Ποῦ Ῥυδ-: 

ἩρΘΠμ65, δξίδηι οχογοϊξα οι 6 το βαΐασ φομποιϊίαία,, ἔπτη σατο 

[ο]6. δὸ φαΐνοιθ, Οομεπρεραξ οῦρο οἱ αἱ σδίουθῃι 1πγη0-- 

αἴος ἀΌρΟΡ:, οὲ οπΐθπι ἄςπίατι, αἴαπα δα ἐγδηξριναϊξοποπι 

1.3.-.Ψ-- 
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ἙΠ. ΟΠπατε. ΨΙ. [158.1 ἘΔ. Ῥαῖ. ΤΥ. (075. 

γίπεσθαι" συνεχϑιόντων δὲ εἶξ᾽ ταὐτὸ ἀμφοτέρων, ἕτοιμον 
ἤδη πυρέξαι τῷ ταῦτα πάσχοντι σώματι. ὅπερ οὖν κατὰ 
τὴν ἰατριπὴν τέχνην εἴωϑα λέγευν ἀεὶ, τοῦτο καὶ νῦν ἐρῶ" 
τάγιστα μὲν ὃ λογισμὸς εὑρίσπεν τὰ ζητούμενα, βεβαιοῖ δὲ 

τὴν πίστιν αὐτῶν ἤ πεῖρα. “αἴτον γε ϑαυμασιώτερον Ὑπ- 
“ποχράτους εἰρηκότος, ὡς ταῖς ϑεθμαῖς φύσεσιν ἄμεινον ἂρ- 

γεῖν ἔστι», ἢ ἢ γυμνάξεσϑαι, παμπόλλους τῶν ἰατρῶν ἰδεῖν 

ἔστι μηδὲ γι "ἰνέυσόο; οἵτινές ποτέ εἶσιν οὗ τοιοῦτοι, τῶν 
ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἑξῆς ἅπασι γυμγάσια προστάττοντας, ὥσπερ 
αὖ πάλιν ἄλλους οὐκ ὀλίγους Ἰατροὺς οὐδὲν. ἐκ γυμνασίων 
σλέον εἷς ὑγίειαν ἡγουμένους γίγεσϑαν, καὶ πρὸς τούτοις 
γε τρίτους ἄλλους, τοῖς μὲν εἰθισμένοις γυμνάζεσθαι συγ- 

χωφοῦντας, εἴργοντας δὲ τοὺς ἀήϑεις ἀπὸ τῶν γυμνασίων. 
ἅπανξες μὲν οὖν ἁμαρτάνουσιν, ἀλλ οὗ τρίτον ῥηθέντες 
ἧττον. οὗ πλείους γὰρ τῶν ἐθιζόντων ὁτιοῦν ἔθος οἰκεῖον 
αἱροῦνται τῇ φύσεν διὰ τὸ βλαπτομένους πολλάπκες ὑπὸ τῶν 

οὐκ οἰκείων ἀφίστασθαι. τυνὲς δ΄, ἥτου νικηϑέντες ὑφ᾽ ἡδονῆθ, 

Σπορίαμι γϑαάϊ: απαὸ δ ρο ΠῸΙ οοἠοίτγεγαμε, πϊηηῖν ατὴ 

ΠΟΥ͂Ρτι5; ὈΠῚ Δορ ἤθσγαπέ, Ῥαταζατη δα ἔξθγϑπι γεάάσπε, ΕὙρο, 

«πο ἴπ ῃιδάεδμαιϊ ἀρέθ [δοῦρα πἰπγροτθ ἴοϊθο, 1 ποηδ 

ἄϊοαγα. ἘΔΟΙΠτη6. αἀπΙίᾶομι απο αὐδονῖϊαν τα οί ο 1.5 

σὲ; πάρα νϑγὸ 6788 ἜΧΡΘΡΙ θμεα ΘοΙ ΡΤ θα; Θπαπ- 

ᾳάδτα {Π|ππ|4 πιο πηαχίμμθ πιγαπάσπηι 6, ἀπαπὶ Ητρρο- 

οχαίςβ τποπιθδί, οαϊξαϊἐς παξμτὲβ εὐξδἑδτι5 607}5. ἐγ οὐδο ἀρέῦδ, 

ἅπαηι ϑσεγοζίαγξ, ΤπῸσ Ῥατιοο8 ται ἢ χαθάϊοοϑ οἴ8, 4Ἐ1 πὸ 

ΠΟΡΙΗΣ αἀμϊἄθηι, ΟΠ] πηι δ 4165 Βομιῖτιθ5 Ππξ, [6ἀ 1 πία 

ΟΥΏΤΙ 18 ΘΙ ΘΡΟΙ ἔα 0165 1π]ππιραηΐ; 6 α γΟΥ Ὁ πομη]105. εἴθ, 

«θῈ15 ὯΣΠ51 δὰ [αητία θαι σοπάπιοοτθ οχϑύοι αίιου θπὶ Ρ]δοραῖ: 

[αᾷ οἵ τεγεϊαιμη αὉ ᾿:8᾽ σϑητιβ δῇ, «τὶ ΔΓ ΘΕ 15, Θχ θυ οἱ ἕα τὶ 14 ρθτα 

χαλίαπξ, πὸρ αἰζπθί5 ἀπίθσαϊοαπἪ; «ΟΌΓΙΙΣΙ ΤΙ ΘΠ1Ὸ Ῥ]ΆΠ 6 ΤΟ 

ΕΥγαΐ, υηΐττι5 ἴδυηθη 11, ααλ ἰοΓο Ἰοοο ἀτοῖῖ [ππξ, Οαΐρρο 

411 σΌΠΙΡοΣ τοὶ Ἰα!ποίοασιξ, τπᾶσπα οχ Ῥανΐθ παΐασταθ [παρ 

σου ϑηϊθηΐθη οοηἐποεπαϊποπι ἀο]σατπιε, ργορίοτθα αποᾶ ἃΡ 

115) 4π86 βῸη σοηνοηΐατιξ, [ὨΡίπ 48 Ἰα6Β ἰρία τεριαιθπέ: 

ΑἸ πΙ ἑάπιθι νο1 ἀηϊοοάϊιθ νοεῖ, νεὶ Ῥχαβ υἷμχΐα ἀθιιθῖνς 
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ἘΔ. Ὅματτ, ψΊ. [1588 Ἐᾶ, Βάγ τν, ζγ5ὴ 
ἢ. δι᾿ ὑπερβάλλουδαν. ἄνοιαν οὐκ τἰσϑανόμενοι τῆς βλάβης, 

ξμμένουσι τοῖς κἀκοῖς ἔθεσιν. ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν ὀλίγου; πλείους 
δέ εἶσιν οὗ μεϑιστάμενοι. διὸ χαὶ τοὺς ἰατροὺς ἧττον 

«ἁμαρτάνειν εἶκός ἔστιν, ὅσον διαφυλάττειν ἀξιοῦσιν ἅπαν 

«ἔθος ὅσον μέντον νομίζουσι. μηδὲν διαφέρειν εἰς ὕγείων 
ἀγύμναστον προσαίρεσθαν ἢ γυμνασθέντα σιτίον, καὶ ὅσον 
“πάντας ἀξιοῦσι γυμνάζεσθαι, πλείω βλάπτουσι τῶν προεύ- 

ρημένωνγ. αὐτῶν δὲ τούτων ἀλλήλοις “παραβαλλομένων ἥ ἥτ-: 
τον βλάπτουσιν οἵ πρὸ τῶν συτίων ἀεὶ γυμνάζεσϑαν ἐϑέ- 
λοντες. οἴονται δ᾽ ἔνιοι καὶ Ἱπποκράτην παραινεῖν, “τόνους 
γὰρ σιτίων ἡγεῖσθαι κατά τοὺς ἀφορισμοὺς, μὴ γινώσκον- 
τες; ὡς περὶ τάξεως νῦν ὃ λόγος αὐτῷ ἐσεὺ τῶν. γυμνασίων 
τε καὶ σιτίων, οὐ τοῦτο ζέγοντι, ὡς ἐπὶ πᾶντων ἀνθρώπων 

ιἰἄμφω ᾿χρήσυμά. ἐστιν... ἄλλ᾽ ὥς, ἔφ'. ὧν συμφέρει γυμνάσια, 
προηγεῖσθαι χρὴ, τῶν. διτίων. ὃτὶ δ᾽ οὗ πᾶσι συμφέρει, 
διά τε τῶν ἐπιδημιῶν. ἐδήλωσε, σαφῶς »,͵ τὰς θερμὰς φύσεις 
ἀξιῶν ἐλυννύειν, ἔν' τὲ τοῖς ᾿'ἀφδοισμοῖς δυνάμει; - διὰ τοῖ 

δηλῶσαι καϑόλου; τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ὑπάρχειν ἰάματα, 

Δα [6 1661 ποπ! [δηδίθηξος, ΐπ ταΆ 118: οοη μαθές ῬδΥΣ 

ὨπΠαπί, όσα ἢ: Ῥᾶποῖ; Ῥίυτεβ, ἀπά ποτ ρεγῆῆδηΐ, ᾿Θαό᾽ 

χηαρὶθ γαἰΔοπ}116. ε[Ὲ,, ταΐπτιδ᾽ εὐ ασεὶ πιθᾶϊοοβ 605, αὐ ὅπη 

θην. Θοπ [θέ ἀπο [συνά ἄδπι ΘΕ ΓΈ: 4πὶ νεγο Ἠ1}1] δᾶ 

[αὐοτταίθηι ᾿πγξογοῖϊθ Ῥαλατξ, Θκδσοι 8. ἀτ|15 οἰραπα ΠΑ ΕΣ 

δα: δομῖγα, ἀΐθηι: αἱ ΟΠΊ1168. ΘΧΟΤο ἐδ 405 ραΐαπ!, Ἠὸ5 ῥ6718 

ΟΠ α]Ογ 6, απατὰ α(ὉΣ Ῥεδβάϊοῖ: ἕαπε. Ἐου άπ νΈΣῸ Ἰρίοσήτη; 

Γι Ἰπίον [6 σοηῃίενδηέτχ; ταϊῆτιβ' ΠΟδΟΥῈ, ἀῸ1 ἀπίθ' οἰθιη, 

Ῥοΐρθϑίπο: βσϑζοϊ απ ἀπτη 6 τρυΐαπε; αἀποᾶ εἰ ΗΙρροογαΐεηι, 

ῬΓΑΘΟΙΡΟΥΘ διϊααὶ. [μηΐ. τα, (ΠΡ όγθβ. πίη οἱροϑ8 ὉΠ Ξ ΕΙΣ 

ἄενς, ἐπ᾿ Δρμουέπηῖ5. ἐδ.) βποπ' γιάθηΐεθ; ποο Ἰοοο ἂς οΥ-τ᾿ 

ἀϊπθ. φασι Ἰοστιαΐμτα Ἔκ θυ αξοῖβ ἐξ ΟἰΡΊ πϑαπααμπᾶηι ἡϊαὰ᾿ 

αἴπυυηαγθ, αποᾷ. οἴη ηῖθτιβ μοιηηϊ δ μᾶδο δρο σοπάποδηί, 

πιο, φαϊραβ φχοχοίξανὶ οχρϑᾶϊε, ρνδθοθᾶθυδ ΘΧ ΤΟΣ ἔ  ἀμ ΟἰθῸ8΄ 

ἄεθοσθ. Οποᾶ δπΐθπι πὸπ ομήμῖριβ Ῥοβέ, δὲ 1ὰ ΠΡ οὐ ἀς᾿ 

ψΌΙραυΙΡ5 τοουρὶβ ἀρεσίθ: ἑεαμ5: 61Ὁ, πρὶ σθπες οὐ Πα. 
Μαΐῃγαβ 1 ααϊαία. σου ποι αβ. ᾿δῈ 1 ΔΡΒΟΝ Γπη5. ροξθητα 

ΒΡ τἰπίνου δ! Ῥγδδοθρίο, ΡΣ δογέγαγζο ἑώπ δοπέγαγα ε{1 

σλτενυβ- ΣΟΜ, ὙἹ. ΑΔ 

7 



579 ἐξ ΤΑΜΗΝΟΥ ὙΣΙΕΙΝΩΝ 

ἙῤΔ. ΟἸατε. ὙἹ. [59.. : : Ἑὰ. Ῥεῖ. ΤΥ. (789) 

{191 δύναταν δέ πότε “αἱ διαφωνίας φαντασία γενέσθαι 

κατὰ τὰ τοιαῦτα παραγγέλματα, τιγῶν μὲν ἅπασαν κίνησιν 
σύμμετρον τῷ. κινουμένῳ σώματι γυμνάσιον ὀνομαζόντων, 
ξγίων δὲ τὴν σφοδροτέραν μονήν. ὥστε κατὰ μὲν τὸ πρύ- 
τερον σημαινόμεν ον, ἅπαντας ἀνϑρώπους δεῖσϑαν γυμνα- 
σίων, καὶ τοῦτο εὔδηλον. παῦτέ κατὰ. δὲ τὸ δεύτερον οὐκ 
δληϑές. τῶν γὰρ ἐν ταῖς εἱρκταῖς ὑγιαυνόντων οὐκ ὀρϑῶς 

μον δοχοῦσιν ξρυου ̓ μεμνῆσθϑαν" διαφθείρονται γοῦν οὗτοι 
πάντως ἐν τῷ χρόνῳ : κωλυόμενοι. παντάπασιν ἀλείφεσϑαί 
τε παὺ λούεσθαι" τὸ δὲ πρὸς ὀλίγας. ἡμέρας ἀντέχειν αὖ- 
τοὺς τῇ ψοσώδει διαίτῃ ϑαυμάστὸν οὐδέν. εἴπερ οὖν 
ἅπασα. κίνησις ὑπὸ, τὴν. τοῦ γυμνασίου προσηγορίαν ἄγοιτο, 
χαὶ ὃ περιπατήσας,. καὶ ὃ τρύψάμενοῦ, καὶ ὃ λουσάμενος 
γεγυμνάσθαι ἂν λέγοιτο; ἐὰν συμμέτρως ξινηϑῇ τῇ παρούσῃ 
τοῦ σώματος καϊαρτάσεν" ἐὰν δὲ καὶ τούτων εἴρξης τινὰ, 

γοσήσει πάντως. ὁρῶμεν γὰρ γῦν εἰῤγομένους οὗ μόνον 
γόσοῦντας ; ἀλλὰ καὶ ἀποθνήσκοντας." ἂν ταῖς ἐἱρηταῖο, 

ἐπειδὰν. καταπλεισθῶσι πλέονα. χρόνον: εἰ δὲ τὰς σφοδρὰς 

χρηνεαέα Ῥτορουῖί. Ῥοττο. γοΐεῆ!, ἀξ. βαρπαγα ΔΤ παυσ 

" σἱάθαπίαν ΒΟ] σετηοα!, ῥσυαδοθρέα, ᾿απσιη ποῖ, ἀεῆηΐ, αἰ1 

ὁτάπ μι ταοίτιι ἹΡΙ.. ταοίο. σον θη! Π ἔθη ἐχου οι ἐα ΠἸ ΟΠ 6 1Ὶ 

χιοιηΐπομξ, 4111 ἰαπδα. ΘΌα; ΠΡ ψΘΒΘΙΠ ΘΠ ΤΙΟΥ δε; 1ϊἴ6. πὲ 

Ῥιίοτα Πρηϊβοαία οπιπθβ Ῥουαΐπθ5 Θχογοι δ οπθμ ἀεοζασ 8 

Βεμλΐπθτα Ἰαϊεαξ, [δουπἄο γεγο σηϊποαία. πιο 116 [6.885 

Ῥοτδ, Ἐοταπι πιατπαπθ;. ΑΕ 15 σαγοδτα [τ ίταΐοπι [μᾶπὸ 

Ἐπθπξασ, Ῥάταπι. αρία ταὶ σπιδη πε πὶ ἤδθετα αὐἱϊάδιῃ τς 

ἄεφπτατ,. 4ιῖρρα 40Σ, ἔθαροῦαδ Ἀγ Υ 8. Ῥασεμπηΐ, ἢ ὨλΠ1Π0 

ἕππι τρί, ἵπχη, Ἰαναυῖ, ὑυο:οηταῦ, Οποᾶ ψογοὸ δά μδπ- 

ἐρῸ5. 165. 1π (Ἡ]ΌΡτΙ. νἱοίαβ, ταϊίοηθ σοπῆδπς, - 181] (απὸ 

τηϊτὶ. Θ1 ἸσΊτΩΣ Ὄχοσοι αξι θ᾽ ψοσα θα ]0. ογητῖβ πιοίπϑ ἅ1- 

φαἴοῦν, οἵ απἱ ἡπαιαιρυίανξ, δὲ 401 ῥου γιοΐμβ.,, εξ 4π| Ἰοα8 

οἴ, οσογοϊαΐαβ ἀϊοθία, ἀαμαμαοᾶῦο σοπνθηίδηΐο τ οᾶο, ῬΥδ6- 

[ἐπ σοτρουῖς Παΐϊαὶ πὲ πιοΐαβΒ. Οποᾶ ἢ αυῖ8. εἴδη 0 Ε13 

ΠῚ Ῥγοβεβιέαβ, οχηπῖπο: ἀορυοίαρηΐ, Οὐΐ 6ηῖπ| 840 15 ἦι 

ΘΆΥΘΕΥα ῬτΟΒΙ ΒαμξαΓ, 605 πππς πὸῃ πιοᾶο δερτζοίασθ, [δὰ 

εἴαπι πιοχὶ νἱάσπηιβ,. ἢ ἀϊὰ ἤπξ ἱποῖπῆ, ϑ: Ὑϑμοσπθι- 



“ΜΟΙΌΣ Ε. 87. 

ἘΔ. ὉΒατε, ΨΊ. [1δ9.] : Ἐλὰ, Β 32, 1; (α75.λ 

χινήσεις, μόνας -ὀνόμάξζοι τι γυμνάσια; κγένοιθ᾽ οὕτως ἀξ 
ἀληϑὲς τὸ μὴ δεῖσϑαν πάντας. ἀνθρώπους γυμνασίων, 
εὐθέως μέν τον ὃ Πρημιγένης. ἐκεῖνος οὐδεμιᾶς ἐδεῖτο 
βιαίας κινήσεως, οὔκ ὀλίγου δὲ πρὸ “τοῦ λουτροῦ! πέρυπά:- 
του κατὰ τὰς πρὸ τοῦ βαλανείου στούός. ἀλλὰ χαὶ ἐρίψα- 

σϑαν μετ᾽ ἐλαίου καὶ τὸ μετὰ, λουτρὸν ἀπομάξασϑαι. τὸ 
ὕδωρ αὐτάρκεις εἰσὶ κινήσεις. ἀνδρὶ τοιαύτης, ᾿εράσείως. 
ὃ δὲ καὶ πρὸ τοῦ “δείἠνου πεβιξπάτει. τε χαὲ διελέγετο τοῖς 
ἑταίροις, ὥσπερ οὖν. καὶ κατὰ τὴν οἰκίαν. ἕωϑεν:- οὔκουν 
ἐστί τις ὑπὸ παντελοῦς ἀργίας ὀῥινάμενος. ἀλλ᾽ ὅτὲ, ξλὶν-͵ 
γύειν ταῖς Θερμαῖς φύσεσιν ὃ Ἵπποχράτῆς συμβουλεύει, τῶν 
σφοδρῶν κινήσεων. ἀπέχεσθαι ζωλύει. κἀγὼ. πολλοὺς ὥνησα 
ἔτι νοσοῦντας ἐν. ἄρχῃ. φϑυνϊοπώῤου, διὰ τὰς ἐπιτηδευομέ- 

ψας αὐτοῖς ἤδη κινήσεις ἐν ὅλῳ “τῷ θέρει" κωλύσας τοῦτο 

“πράττειν, ὑγιαίνοντας ἀπέφηνα᾽ πχαϑάπερ οὖν ἄλλους εἶρξα 
“τοῦ γυμνάζεσϑαν σφοδρῶς, ἑτέρους δ᾽ ἔμπαλιν. ἐξ. ἀργίας 

εἶς, γυμτάσια μεξαστήπας.. ἀνόσούς. διεφύλαξα, φοσοῦνταρ 

ἔμπροσθεν οὐκ ὀλιγάκις. εἰσὺ δ᾽ οὗτον ψυχρότεροε τῶν 

Ω 

᾿ξίοτςε. Ἰδίθα πος εεούς σι τραρα νδβαρϑαοὶ 60 Ῥβοῖΐο. ν6- 

'σῖτα δὲ πο, ἜΡΕΣΘ, ΟἸΠΉ 65. ἨΟΠΙπ 65. δκογοϊξαίίομθ, ϑιδεϊνῃ 

διηΐτῃ Ῥχϑίηίσοχιθβ 1116 Δ] Ὑθατχεθδε νυ] ο] ηΐπην χηοίατν, 

:[64 τϑο ἀπ᾿ Ῥουποῖ, ατι46 ἴδ απΐα. Βάϊπθυδι, Ἐκιραδηι ἀπο 

Βα άθαμι ἀπδηιθυ]αίτοσθσα ;. πιο; ΤΓΙοΐασ, οἢ8 ἐσ ὁ16σ΄ δδ τὰ 

Ῥαῖπθο ἀεξεν ει: Γ4Ε|5.. χϊασηῖ πϊοίαϑ. [ἈΠῈ [8115 ξεπηρεξα- 

ποι Πομιΐηΐ. Ηἰο σοσο ἐξ. δημΐο σοσπατη ἀπ α]αραξ, ἐν δατι 

«αταῖοῖα ἀιΓραξαβεῖε ἤπηΣηξον χαῦπις φποαίδ ἀόπηΐ. Ναυβατάξα 

ἀρίτασ ος ἱρία ἐπ᾿ ἰοΐατ ἀεβᾶϊα δἀ)αίπβ: φαϊξαίαπν" 6. 5:4 

ταπαχα αὐτοΐθμ Θροῦα. 0411415. παΐῃτῖβ ΗΙρροοτγαΐεβ. Γπδαβέ, 

Ἐπ Ἀθη θμ πιοίζομ δ᾽ αἷξ νοΐαΐ, Ῥουχο ρίας μια]ΐοβ, 4αΣ ῥσδ- 

“ῬΈΕΥ 605. τηοῖτ8, 4085 ῬΕΥ ἰοΐαπί αοαΐθμι Ἂχογοεραπξ, ἴῃ 

ῬΕΪΠΟΙ͂ρΡΙΟο. δαξαχηηῖ αποίδηγ18 δοστοΐαραμΐ, π 14 ἔδοεχθηξ, 

᾿αυσπε. Ῥυοβῖθ αἴ ηι., ἴαποβ σϑδαταῖ, ππεπιδαχηθάπχη σἸν [8 

Φ1|105. ἃ νϑῃθιηθηῖς οσχοσγοϊξαϊϊουιθ Ῥυόμθαι, 4]105. ἃ ᾳαϊεῖο 

δα Ἔὁσοσοῖα ἱγαάποθηβ; ἀπατ άερα απΐθ. δεστυοίΐαίϊευξ, 1π 

Γαπϊταΐς ἴδσγανὶ. Ῥοχτο πὶ Εϊριἀίοτοβ [ππὲ 115,. (αΣ ξόπιρό- 

ἂδ δ 

᾿ς 



. 85η8 ᾿ς ΤΑ ΠΝΟΥ: ὙΨΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΠ. Οπματι, ΨΊ. [159.] Ἑὰᾶ. Βεῖ. ΤΥ. (75. 

εὐκράτων τὲ παὶ συμμέτρων, ξναντίως διακείμενοι τοῖς ϑερ- 

μοτέρους. τὸ καὶ ξηροτέροιρ. εἴρηται δὲ οὐ μόνον ἐν τῇ περὸ 

«βάσεων πραγματείᾳ τὰ γρωρίσμωτα τῶν κράσεων, ἀλλὰ 

“αὺ" ἔν τῇ τέχνῃ τῇ ἰατριηῖ" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἐπίγραμμα 

τῶν ἡμετέρων ἑνὶ βιβλίων. ϑαυμάσαι δ᾽ ἔσει τῶν ῥαερῶν, 

ὅσοι. μηδὲ τὰ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐναργῶς φαινόμενα γι- 

ψώσκουσι. τίς γὰρ᾽ οὐχ ὅρᾷ τὴν διαφορὰν τῶν ἀνθρώπων. 

“ξπὲ πλεῖστον ἐχτεταμένην, ὥσϑ᾽ ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἐπιτηδευ- 

᾿'μάτων τϑ "αὶ, συτίων ἑγίους μὲν. ὠφελεῖσθοι, βλάπτεσϑαι 

“δ᾽ ἑτέρους," ὥσπερ γε κἀν ταῖς “νόσοιρ; ὥσϑ', ὅτι μὲν οὐ 

ζρή ἤζουσν τῶν αὐτῶν ὅπαντες, ἐναργῶς. φαινόμενον ἐχρῆν 
αὐτοὺς. εἰδέναν, γράφοντας δὲ συγγράμματα διορίσασθαί τὰ 

«καὶ διδάξαι, τίνες ὑπὸ. τίνων ὠφελουνταί τε: καὶ τϑλῤεεεουται, 

«τίρ. οὖν ἢ αἰτία τοῦ παρυλείπεσθαι τοὺς διορισμοὺς αὐτοῖξ,. 

εἰαΐτον 7 ὑφ᾽. Ἱπποκράτους. εἰρημένους ;" ἥ ἐπίτριπττος :ἔπι- 

εϑυμία τοῦ. δόξαν ἔχειν" ἔν. ἀνθρώποις αἱφεσιάρχας ὅγο-" 
ἘΡΡΌΡΡΕΣ.. διὰ ταῦτα ἴα: ;ὰρ δηεῖγου ἢ: ἐπεχείρησαν τοῖς 

χαῖϊὶ δὲ τπϑἄϊοουββ απ, οἕ αἴδοξι Ρ͵απ6 σοπίγαυῖο 115; ΧαΣ 

«ρα αϊοτεβ βοοίογοβαμα [απ Ὠκίητρα. τάξοτα ἕότα ρ στ 8Π-- 

ἐδυττα πιοΐαβ' τπιόπ. (ΟἸπτα π ΠΡγο (86 ἐοπ ρδτατη πεῖ, “(64 
᾿οἔϊαια: ἴὰ ΠΠΡΥΟ ἄδ ἄγίδ χηϑᾶϊοα; 15: δῖ πὰ ἜΣ ΠΡ 15 

αοβυὰς οἰ Εἰ ξα]π8.. ΜΕ Ταυ ἄπηὶ νασὸ ἃ 6 118 τηδᾶϊοῖβ οἵδ, «(υ 
8.68: ἀπ]: 6 6γ, ἅπαο: ΠΏ Τα1 εν] ἀθηΐθυ ΡῥαΥΘηΈ, δϑποίοιηιί: 
ΘΟ ῖ8, -οπίμι 1ΔΕΠΠτῆτιαν; [6 {6 Ἠιοχαϊστιτ "41 Ποχύνπδῖν πατιου ποπ 
-αλᾶςφε, αἄξο πξ“Θαἄθχη Θχου οι Πα οηπαπὸ ΟἿΌΣ, 4105 Βόπέ, 
(Ὁ Π105. τῖ816. Πϑθδαπ, ποι ΠΘοτι5. αὐϊαγή 111 ὙΠΟΥ 15 “Οὕατ6 

ταδί; -ᾳποᾶ πόπ, οἴηγ68 -Θαἄθῃ) Ὑεατηγαπξ, [ὁῖτο “ἀεοπεγδῖ, 

τα ματι ο6. ἀρ ρβάτϑηϑι;.. 1ζας,, ἄτι “σοτατηθηξαυ 08. (οΥ1656-- 

.τϑηΐ; ἀοξοχταίρανθ, εο΄ ἀοσΌΎ6.. (86 ααῖρ5 ν 61 σομ ἀποεγδπέ, 

.Ὑ61 οὗσοογοιξ,. Ρὰὺ διαί. Οὐ ἸρΊΈΩΣ οατιίαα ξαϊέ, 

Θ᾽ μβαιοα ἀο θυ πἸπδίϊοτιθ5, ἑατπθὲῆ 40 ΗἸρροόγαΐα ργοἄτξαδ, 

τοὐμ ογαι  Νεαρα αἰ ᾿«ἰπᾶ ἄπαα Ῥογᾶϊία ἀπ 0, 

εἄυπῃ,, ἀοσγηδέμπι ῬΤΙ ΠΟΣΡ 68: πιογαϊ πανὶ, . δἴαπο ᾿πᾶθ σ]ουῖθηη 

σομ[οαπὶ ἰπΐον. Βοχηῖπο5. Ππάεθρθανι 2 Οὐ7τι5. ὁδυΐα 111 τίοῖ 

66 απίᾶοπι;: ἀἄδθ᾽ τιδλ 6. ἀρράτοπε, [64 .ορππιΐοτ65, απᾶϑ΄ 



ΦΟΓῸΣ 2. 5η8 
ἘΔ, ΟΒατε, ΨὝΠ. [1δ9. 160.1 (Ἑᾶ. Βαῖ, Ἰν- Ὁ 75) 

ἐναργῶς φαινομένοις ἀκολουθεῖν, » ἀλλὰ ταῖς. δόξαις αἷς ὑπέ- 
ϑεντο. τῶν δὲ. εἷς αὐτοὺς ἐμπεσόντων ψεωτέρων -ἐπείσϑη: 

σαν οὗ πλεῖστοι. τῷ μήτ ἄλλο τι μεμαϑηκέναν βέλτιον, 
ἀμαϑεῖς τε εἶναν καὶ ἄγύμναστον παν 1 θοϊτάπασιν ἀποδεί-. 

ξεως. εὖ γὰρ ἕποιτό τις ἀποδείξεν, δᾷστα διακρινεῖ. τῶν τ΄ 
ἀληϑῶν. δογμάτων τὰ ψευδῆ, ᾿ τῶν τὸ "μετὰ "διορισμοῦ γ8:- 
γραμμένων τὰ μὴ. τοιαῦτα, καταγνώσεταί τὸ πάντων .ἄτε- 
χνίας, ὅσου χωρὶς διορισμοῦ ἔγραψάν τίς : 

ἌΚεφ. ιβ΄. Πρόσχες οὖν μον τὸν νοῦν ἄνωθεν ἔπερ-- 

χομένῳ διὰ βραχέων, ὅποίους εἶγαν χρὴ τοὺς διορισμούς. 
ὅσοις μὲν φύσει τὸ ϑερμὸν δαπνωδές ἐστίν, ὡς: καπγώδη 
γεννᾷν περιττώματα, τούτοις λουτρὰ χρήσιμα, καὶ κιγήδειο. 
βραχεῖαί τε καὶ γωϑραὶ, πολλαὶ δὲ καὶ ὄξεῖαι. βλαβερώ-: 

τεραι. τούτοις οὖν οὗ μόνον ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δὶς λούεσθαι 

τῆς ἡμέρας συμφέρει, παὺ μάλιστα ϑέρους, ἐσθίειν το: ρον: 
φὰς εὐχύμους, μηδὲν ἐχούσας δριμύ" πολέμιον δ᾽ αὐτῶν. 
ἐστν τὸ ἡλιοῦσϑαι, καὶ τὸ ϑυμοῦσϑιαι"; -καὶ τὸ φροντίζειν; 

πολλά, τοὺς δ᾽ ἐναντίας ἢ «ατὰ τούσδβ φύσεως (εἰσὶ δ᾽ 

ἐρῆ τἱ]ΐτο ροπεραπξ, Γοαπὶ σοϊποσπην, Ροϊενὶ νοσο; 41 Ζη, 
μὸ5 ἱποίάοζατ, ρεγίααπ: Ρ]οσιάπο. [απξ,. Ῥτορίοσθα σποᾷ πες. 

αυϊοαπαήι ἅτ Το Πθπξ ΣΉ 6118. δὲ ἢχῆαϊ τπᾶθ5 ἐπιρουϊαας, 

Δεπιοη γδῖῖναθ [οϊθηΐ86᾽ οπηῖτο, εἴας. Οὐ πᾶηιαπα πᾶπο, 

ἴεφποίαι, [80116 ἴὰπὶ στα ἀσριηδία ἃ [4185 ἀἸΓοοσποῖ, ἕπτ, 

486 σον β ἀδίοσιηΣ πα οπῖθτι5 [οτρία Γαμξ, (Ὁ “115, 4186, 

πο ἴα. ἴάδπη τϊτηΐσαμ ΣΠ ΟῚ δ πὶ δοχτισ οπιμΐαι ἀαηγηα- 

ΒΡῈ, «Δ οὐἵἶτα ἀδιθεηπαίοιθηι δ]ἑαυτα [οὶ ρίθυαξ, 

(4ρ. ΧΙ. Οπο τηθρί8, απαοπαμ ΘΠ. ἀοίογπιϊπδεϊοηθϑ. 

ἀρθεαπὲ, 4] :1π8 σερεϊεπέομι, [ἃ ραποῖβ, “ἀ1ΠΠροπίον. δυιάϊαβ. 

Οπΐρη5. πιουάαχ οαουῦ παίατα οἷ δάθο; αὖ Ταμπλῖάα ρἱσπαὶ 

Ἑχογθηθηΐα, 115 βαϊπιθασα [αἰπαρχα 6, ἕὰμπὶ πηοΐπι5., αἱ. 6 

οχίρυβ οἵ Ἰομΐπιβ. ΠΕ, ταρϊίαβ αὐΐθμι εξ. οεῖοσ δάνουίπη)ης 

εἢ. [Ιίαχας 1815. το ἔδπιθὶ ππορᾶο, ψϑγαμα. οἰθπι Βὶς, 816, 

Ἰαγατὶ σοπαπόεξ,. Ῥουπχλασ αοιαΐε; δᾶἄθχθ, ἀθοαπςο, Ῥοτιξ 

[χροὶ πα πποπέπην, ἐπὶ 4πὸ. ΠΙΒῚ πη δογθ; ὅτι [016 δαΐθης 

γενίατὶ δὲ. ἰγαίοὶ εὐ υημϊΐαπι, σορίξαγθ Ηἰβ πὶ γηῖοα,. [απε: 

ΟἿΣ αϊνονιίαθ δ᾽ Ηΐβ. πιαΐαγαρ. Γαΐ, (ΕΔ δαΐθη [ππὲ, «αἱ.» 



ὅγἉ ο ΠΑΦΗΧΟΥ͂ ὙΓΙΣΕΙΝΩΝ 

- Ἐᾶ, ΟΒατί, ὙἹ. {180,1 Ἶ Ἑᾶ. Βαῖ. 1. (75. 5γδ, ) 

οὗτοι “γυχροὺ καὶ ὑγροὶ τὴν πρᾶσιν) ἀβρο ἀμ τε. κιψήσεων 

χρεία. ἔχοσϑαι χαὶ διαίτης πλέον ἐχούσης τὸ λεπτόν" εἴρηται 

δ᾽, ἥτις ἐστὶν .-ἦ τοιαύτη, δι ἑνὸς ὑπομνήματος " οὐ μὴν 

οὐδ᾽ ἐν ἡλίῳ γυμναξύμενου βλάπτονται, καϑάπερ οὐδ᾽ ἀλου- 

τοῦντες. μεγίστη μὲν οὖν. διαφορὰ ταῖς εἰρημέναυς ἐστὶ φύ- 
σεσι πρὸς ἀλλήλας" ἐναντιωτάτη γὰρ ἡ ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ 

πρᾶσις τῇ ϑερμῆ καὶ ξηρᾷ" μεγίστη δὲ ἢ  Ψυχρᾶς τῇ. 

ϑερμῇ καὶ ὑγρᾶς πρὸς τὴν ξηράν. ἔστι δὲ ἡ μὲν ψυχρὰ καὶ. 
ξηρὰ: τῇ, τῶν. γερόντων ὁμοία" διὸ. καὶ ταχέως γηρᾷ, τὰ 

τοιαῦτα σώματώ, χαὶ λέλεκται σπεερὺ αὐτῆς. (276) αὐτάρκως. 

ἔμπεροσϑεν. ἡ δ᾽ ὑγρὰ καὶ ϑερμὴ τοῖς δευματιριοῖς εὐάλωτος 

πάϑεσι. τό γε μὴν κοινὸν ἐπὶ πασῶν τῶν δυσκράτων φύ- 
σέων ἄμεινόν ἔστι πᾷπὶ τῆσδε πράττειν. ξστυ δὲ τοῦτο, κῦ-; 
λάζευν. μὲν. αὐτὰ διὰ τῶν ἔρανον: ξεὶ πολλῇ σχολῆ; φυ- 

λάττειν δὲ διὰ τῶν. ὁμοίων, ἐπειδὰν ὑπὸ πλειόνων ἀσχολιῶν 
εἴργηταί τις ἑαυτῷ σχολάζειν, περί γε μὴν τῶν ἐν τοῖς τοιούτοις 
'σώμασιν͵ ὦ χὰ ἀμ ᾧδ᾽ ἔχει. πλείω μὲν 1οὴ πονεῖν διὰ τὴν 

ΑἸεῖλο εἴ ἜΣ Ὲ μὰς ἐτανιοπξρ απὲ.) γαεπξυχον ταοΐαϑ 

-Δοίεχαμξ δὸ νἱοΐαγῃ, ἔπ 4πὸ Γπροσεῖ, ᾳαοᾶ τεπιεπι [ποσαπξ 

Δελοϊαῖ, 15 συαδτηοαιϊ δὲ, ἀἰχίηϊαβ βπιρί]αν Πρτο, ΗΔ νεῖο, 

χιδοο αὶ ἴῃ [016 φχογοϊίεβ, Ἰαϑθδαπίηγ, πεὸ οἴδῃ, ἢ θά 60 

ρπεαπί. ΑΟ χηδχίηϊα φαϊάοπὶ εὖ ἀϊοίαταπι Σηΐεσ ἴα πᾶσ 

ταταύτιαι ἀἠοχομεῖα; δάνεγΠῆιπισπι δαΐηι ἢ: ππιϊ ἄππι εἰ ἔε1π 

διάμπι . ἐθα ρθχαηθμΐαμι εἰ, ἀποᾶ οαάππι 6Π εξ βοσαχα. 

Μαχίήια νασταβ αἴξ δὲ ὉΗδὶ δὰ Τυϊσίαυτα, οὲ Ἡμηηα1 δα βο- 
οὔτ, ΒΟοΥτῸ Γγτιρίάπηλ εἰ βοσαμχ [Ὁππτν “Ἐθιαρϑχαπιθπΐο 

ἀσατη ΠΣ Πτὔλαι 687: Σίαφασ. οἰΐαγη σοϊοχέξον ἰϑπθίοαπε 

εὐαϊαϊοαὶ σστροσα; ἀϊοϊπαθε ἃς πος τοι ρου διπθηΐο [αρτα 

ἀρυσᾶς εῆ, Πυπηδατ νοσὸ εὲ σα Ππχιοπππὶ νἹ 118 

ὀνρπόχεσπι οεἢ, (πδίοσυχη,, απαοᾶ οὐ μθτι5 ἀπ ειαρθδεις πᾶσ, 
2υτ]5. ΘΟ. ΠΕ. ῬΣαθοθρέσῃ 68}, 18 ἀσρεᾶϊε πὶ μδὸ αποαθθ 

ἔουναυ,, ἘΠ. δαξθμι 14, δ δα5 σουυῖραθ ἀυϊάδηι Ομ ΣΑΣ 5, 

ξςἃ ἄσπιν Ῥ]άπα ἐπ οἷο ἴμπξ, ἴοσύϑα δαξοχῃ βηι!θπ5,, 4ΟΙΤΏ 

φεῦ ποροῖα ΠῚ νάοατο ποπ μΡοαμπί, 6 χοσοὶἐδειοῖΡαδ 

Βυαδπιοαὶ σοτρόσασα τα Παίπθπάππη, εἴ, Ῥ118 φυΐϊάοπι 10} 

Ἰαβδοσαπάμμ φΠῸ ῬὈχορίεχ οογροσὶς Βαιηζαϊίαΐοια, οοδοζίαίο 



ΟΓΟΣ 8. 8η8 
ἙΔ. Ομιαττ. ΥἹΙ, ἴ16ο, 1:81.} ἘΔ. εἴ, ΤΥ͂. (576.) 

ὑγρότητα τῶν σωμάτων, σύντογά δὲ οὗ χρὴ διὰ τὴν ϑὲρ- 
μότητα. προσέχειν δ᾽ ἀκριβῶς, ὅταν ἐξ ἀῤγοτέρας διαίτης: 
εἷς τὰ γυμνάσια μεταβάλλωσι' παραχθῆμα γὰρ ἁλίσκονξαν 
δευματικοῖς νοσήμασιν, εἶ μὴ προπενωθϑέντες ἅπτονταν τῶν, 
γυμνασίων. ὅσον γὰρ ἂν ἐν τῷ σώματι συνεστὸς ἡ καὶ: 

παχὺ κατὰ τοὺς χυμοὺς, ἢ καὶ μετρίως ψυχοὸν, αὖ- 
τίχα τοῦτο πνευμστοῦταί τα καὶ χεῖται. ταῦτ ἄρα καὶ 
κατὰ τὸ ἔαρ αἵ τοιαῦταν φύσεις μάλιστα τοῖς ὑπὸ πιλήϑους 
γιγνομένοις ἁλίσκονταν γοσήμασν; συγάγχαις; κυνάγχαις, κα- 
τάῤῥοις, “αἱμοῤῥοΐσιν, αἱμοῤῥαγίαυς, ᾿ ἀρϑοίτισιν, ὀφθαῖξ 
μίαις, περιπυξυμονίαις,, πλευρίτισι, τοῖς τ ἄλλοις ἅπασιν, 

ὧν τὸ γένος ἐστὶ φλεγμονή. διὸ καὶ φθάνειν χρὴ κατὰ 

τὴν ἀρχὴν τοῦ ἦρος αἵματος ἀφαιρεῖν αὐτῶν, ἢ φλέβα 
τέμνοντα, ἢ ἀποσχάζοντα τὰ σφυρά.. μὴ βουλομένων δ᾽ 
οὕτως “ενοῦσϑαν, καϑαρτέον ἐστὲ φαρμάκῳ ποικίλῳ, 
[161] δυναμένῳ καὶ ξανθῆς χολῆς ἕλκευν τι, χαὶ φλέγματος; 
καὶ τῶν ὀῤῥωδῶν περιττωμάτων, ἃ, δ΄. ἐπὶ τῶν γυμνασίων 

εἴρηταν, ταῦτα κἀπὶ τῶν βαλανείων εἰρήσθϑαν χρή δοκεῖν, 

χηοῖα ποῦ αἰοπάπηι ῬΥΟΡΊΟΥ ᾿σαίογθηι. - ῬΟΓχΟ δείθιδου δια 

ἀ1Πσοπίον δῇ, φαστι ἐχ ἴδρυΐοτα νάϊαθ γαϊίουιβ δα δκογοῖίδ- 

Ἴομοθ [6 ἱσαμβϑίοεσπηξ; 2106 εμΐππ ἢηχίοηαπι ἐδηξαπέην 

ΧΏΟΥΡῚ5, ὩἿΠ ὈΥΤ5. Πηΐ νδ θα , ἀαᾶπι Θχεσοὶ αἴοη 68 δἄδαπξ, 

Ουϊοφυτά δηΐνα πὶ ΟΟΥ̓́ΡΟΤ σοποχεΐπηη εἰ ΟΥΑΙ 1Ὲ. Π.-- 

χη Υῖρι5 ἔπουΐξ, τὲ ϑέδχη τηοᾶϊος {ρίρίάπην, 14 Παΐδη 1π 
[ρίγημν σαρεϊῦ δ Ἰἰημαίπσ. [}{λαπ οἔΐδιη γεγὸ [α]δᾶ 

παΐμταθ χηδχίηθ 115 1ΠοΥρ15 ραϊοπΐ, αἱ δκ ρθη πᾶϊπο 

οὐιίαν: 46 165 [ππὶ ἔγπαπομαθ, ΟΥ̓ΒαΠΟμ66, σδίπαγυῖ, 

Μιδοπηουυ ποῖά 65, - (ἀτιρυϊηῖς ῥχοῆπνία, αὐ συΐατεβ. τχοχθά, 

ΘΡΒΙ Βαϊ πιῖαθ, ρου ρπθαπιομΐαθ, Ρ᾽εασ 468, ΧΟ ᾳαΐ ἀδπίαιιθ 

ΟἸΉ1165.). ΘΠΟΤΠΙ σοπῖβ οἷ φη]οσιηομθ. Οπάχα εἰϊαιη. οο- 

ΘΏΣΡΕΣΘ ῬῈΣ ψογὶβ ἡπίπαπι [ἀπρυΐη5 ἀθίσδοίξομα ορογίοξ, 

ἀπΐ ΡῈν ἡποϊ[αχη σϑπϑηη, απὲ [οαυϊποαπο. πηΔ]]θοΐοβ. Οποά 

ἢ τία ἽΠΔΠΙῺ χϑοσίοπί, ῬΈΥραΠαΙ τηραϊοαυηθηΐο. [απὸ ἤοπ 

βπιρ]ῖοῖ5 ξαου ἰδεῖ5, [6 χαοᾶ ἐτάμοτα εξ ἔδναηι Β1]16 μι, εἔ 

Ῥἱται δα, εἴ [θσοία ϑχογοιηθηΐα ροῖϊμε, οπδθ σοῖο. 46 
ἐχοτοιίαποπιπη ταΐοπθ ἀϊχίηια8, ἐδάοπι εὐ 46 Ραϊηπεὸ 



376 ΤΆΖΧΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. ΟἸαττ. ΨΙ. [161.1 ἘΠΔ. Βαῖ. ΤΡ. (.76.) 

“αἱ γὰρ. πκαὺ ταῦτα σφαλερὰ, πρὶν κεγωϑθῆναι, χενοϑεντά δὲ 
ὠφελήσει, “καὶ μάλισϑ' ὅσων λουτρῶν οὐκ ἔστε πότιμον 

ὕδωρ, ἀλλ᾽ ἔχει, τινὰ διαφορητικὴν δύναμιν. δ᾽. γε μὴν οἷς 
γὸς ὅτι μὲν ὠφελιμώτατος ταῖς ψυχραῖς καὶ ξηραῖς φύσεσιν, 

εἴρηταν πρόσϑεν. εἰ δέ γε ταῖς ϑερμαῖς ἁπάσαις οὐκ οἷ-. 
χεῖος, ἀλλ ἄμεινον ἐπ᾽ αὐτῶν ἐστυν ὕδωρ ποτὸν, ὧς ἔν ταῖς 

ἐπιδημίαις᾽ γέγραπται, σχεπτέον ἐφεξῆς. ἴσως γάρ τινυ δόξεν 
παντάπασιν ἄτοπον εἶναι, 7507 12} ἢ τὸν σε τι τοευμὸν»" ἢ 

ἀϑλητικὸν, ἤ τινα τῶν σκαπτόντων, ἢ ϑεριζόντων, ἢ ἢ ἀροτμιών- : 

τῶν, ἢ ὅλως ὁτιοῦν ἰσχυρὸν ἔργον ἐργαζόμενον, ἐφ᾽ ὕδαξος μύ-- 
χου διαιτᾶσθαι, καὶ ταῦτα σφαλλεσϑαι τὸν Ἱπποκράτην περὶ 
τῶν ϑερμῶν κράσεων ἁπλῶς ἀποφηνάμενον, ὡς ὑδροποσίας 

δεομένων. ἐμοὶ δ᾽ οὐχ ἁπλῶς Ἱπποκράτῃ, ἀλλὰ περὶ τῆς 
ἄκρως θερμῆς φύσεως εἰρῆσθαι δοχεῖ τοῦτο, ᾿κατό. δυσκρα- 
σίαν δηλονότι τοιαύτης οὔσης, οὗ τῷ «-πλεῖστον ἔχειν τὸ 
ἔμφυτον θερμὸν, ὅπερ αὐτὸς αὐξάνεσθαί φησιν ἐν τῷ τῶν 

ἀϑλητῶν ἐπιτηδεύματι." ἄλλ ὅγε δύσκρατος ϑερμὸς οὔτ᾽ 

ἀϊοῖα “«ἴ{ε Ραμ ατη ; -απἷρρθ απο Τρίππι αἀποαὰθ τῖθὰ ἔπ-- 

Ἐάτα εἰς, τϊΠ ρεῖτπβ. Ἰηδηϊτατι σοῦραβ δέ. [παχιϊξο σϑγῸ αἱ|6 

6: ρου Πηηλτιηα, οαἦπβ Ἰαναου5 απ Ῥοί 1115 ποῖ δὲ, [εὰ 

ὅπ ἀπὲ νἱδ' ΔΠ1ηπᾶ᾿ ΡῈ Παϊϊίαπι ἀϊρερεπαι [ἀρ6ῆ. Ὑίππια 

ἀπΐδι ΤΡΙοΊἀ15 Ποοίβαπα παίῃχί5. ὉΠῊ ΠΙηγητη 66 οΥῖα8. ἀϊ- 

οἴη εἴ, Απ σοῦο οΔ]1415. οἸππῖρι8. Ἰἀοηθι ποὺ ΠΕ, 

[δα ὍΠΟΥ 5 ἀᾳπαθ ροῖο “Αἰ, Ποπε ἴπ Πργὸ ἄθ. γηουρίβ 

ψΠΙΘαΊΡτ8Β Ἰορίημβ,; πππο 86 πα ἀπ. Ἐογίαπης. οπϊ πὶ 

ΔΡί γα πη οπηηΐπο οαΐρίατα νἹδϑριζατ, Ἰανθποπῖ, αὐἱ 4:}16- 

ἰοαβ ν6] χρλ]παχῖϑ: δὲ, δαὶ δἰΐατα Το ΠῸΣ γαθ ἴοννο, δαξ 

Διαῖον, νϑὶ ἀθπῖαθθ αἰ χορ παγα ὉΠ αοα, ορτι5. Ἔχεγσεξ, 

δαῦδθ ἕαπίαπι' ρό ΠοΩ 6 τἰξι.,, ἀἴατιθ ἐπ᾿ μόο 14}11 ΗἸ ΡῬΟοΥ δ θη, 

«αὐ οὐ 46 ἐθηιρογαηδηΐα δάπαθ ροϊϊομθη ροίοεγα ἃ}- 

[οἹΤαῖδ Ῥυοητηγοίθέ, ΜΙΠῚ νογο ΗΙρροονδέοβ ποῦ δρίο]αία 

1ᾶ, [εἐα ἀε᾽. πιαξητῖ8. Γατητηθ οα]αϊς, 4ἄπθ πἴϊατιθ ρυορίου ἰπ- 

ἐθηη Υ 6} ἔα 168 Ππηΐ, αἰχὶΠα ντἀοίαν, ποῖ ᾳαοᾷ ῬΙασπππαι 

μαθ θαυ χα την 115 ἀξιοξὶ,, αοπὶ Τρ διροΥῖ ἐπ Δι Β] οασ απὶ 

ἘΧΕΧΟΙΟ εομῆχημδῖ, “Αἴ απ οχ ἱπίθιρουίθ οα!ατι5 οἴ, 15 



ΦΟΓΌΣ Ἑ. 277. 

ἙΔ. ΟἸνατε. 1. [161.] : ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (278) 

ἀϑλητὴς, οὔτε στρατιώτης, οὔτε τῶν κατὰ γεωργίαν ἢ 
πολιτείαν ἔργων ἀγάϑὸς ον ποτε γένουτο ἐῤγάτης᾽ ἴσχυ- 
ρῶν γάρ ἔστυν ἄνδρων τὰ “τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα. τοιοῦτον 
δ᾽ οὐκ ἂν εἶεν ἄνευ τοῦ συμμέτρως κεκρᾶσθαι" συμμέτρως 
δ᾽ αὐτῶν χεχραμένων, πλεῖστον ἂν εἴη τὸ ἔμφυτον 9ερ- 
μόν. τῇ μὲν οὖν “τοιαύτῃ φύσεν, σύμμετρον δηλονότι δοτέον 
ἐστὶ τὸν οἶνον, ὥσπερ καὶ αὐτὴ σύμμετρός ἔστι, καὶ μέ- 
᾽χ0ν τοσούτου γξε- σύμμετρον, ἄχρι περ ἂν ἢ σύμμετρος, 
ἀναγκη γάρ ἔστι καὶ ταύτην οὐκ ἔν τῷ γήρῳ μόνον, ἀλλὰ 
χαὶ τῷ τῆς παραπμμῆς χρόνῳ ̓  τῆς συμμέτρου γενέσθαι ψυ- 
χφοτέραν. εἶ τις δ᾽ ἄρα » ὡς ἐν ὑγιξινῇ δυσκρασίῳ, ϑερ- 
μοτότη ᾿ρᾶσις ἢ, τὠύτῃ ̓συμφέρεν μηδ᾽ ὕλως οἶνον διδόναι. 
τριῶν δ᾽ οὐσῶν κατὰ γέγος διαφορῶν τῆς ϑερμῆς πράσεωρ, 

μιᾶς μὲν, καϑ' ἣν ἢ ἑτέρα τῶν ἀντυϑέσεων, ἡ κατὰ τὸ ξη- 
ρὸν χαὶ ὑγρὸν, εὔκρατός ἔστε, δευτέρας δὲ, ἤ σύνεστιν 

ἀμετροτέρα τὸν συμμέτρου ξηρότης, . καὶ ερίτης, καϑ' ἣν 
ἅμα τῷ ϑερμῷ πλεονάζει τὸ ὑγρὸν, ἐν ἧ μὲν ἢ ἑτέρα. τῶν 

ἀντιϑέσεων εὔχρατός ἔστιν, οὐκ ἂν ̓ γένοιτό ποτ ἄκρως 

πϑίπις ἀἰμϊοία; χϑαπθ ση1165 Ῥόππβ, [ε4 πϑᾶπθ ξοῖϊον, 

ἩΙΘΙΪΟΣ αὐδίουνθ, δὰϊ ἀβπίᾳα δὰ τηῆῖοα πυραπανθ οροτα 

Ζοχεῖς πιαπατι οναᾶδθι, απίρρα να]οπεϊιπι Πποχηΐτιαπαι θα ἴαπξ' 

ΤΆΠΠΘΥα. ῬΟΥΤΟ ἴα]65. ἡππαῖαπὶ ἔπουῖη!, τ1Π τηθάϊοοτ! Πμξ 

Ἰδιαρου6. Αἴατί Π᾽ γηράϊα ἐδηροτῖο Βηΐ, αἴατια. Ρ]ατΊ 5 

158. ῬαουὴΈ παύηνα]5. οαϊοσ. Αο 14} ααϊάθμι παίυταδ τη6- 

ἄϊοογο ῥγοΐβοῖο ἀαπιάπτι οἴ σἱπαπι, Πομῖ 1ρία ᾳποαα 16-: 

αϊοοτὶβ οἢ, αἴατο Βαοίθπτβ [αἰξθπι χηδαϊοοτθ, ἡποαᾶ ἐρία 

χηθάϊοουῖβ 6: ἐθιηρθΡαυπθαῖῖ; αὐδτπδοσαΐϊάοπι μαπο ἀποαπδ 

πιθοοῆ δἰἙ πὸπ (Ο]ππὶ ἴπ [ϑαθοίαίθ, [δ δἔέϊδηι υ θη] {Πο1115 

Ἰοροσθ πιϑᾶϊα ἰθηρεῦῖθ ἐγ ἀἸουθ. ουαάθσθ ΘἹ 4.86 

Ἰρίξαν, ᾿ξ Τὰ Ἰη διηρουῖθ, απ88 ἱπἰτα Γαπτίδέθτι σοπαΐ, οδ-- 

Ππαϊπμτα ἐθπιρουῖθβ ἢ, πο οπηπῖπο ψίππτη ποι ἄδτα ργοά- 

εἴ. 864 «πηι ἐῖριθς σϑῆθσθ ΘΠ] ἐθηαρογαπιθηι ἀ1{6- 

χϑηΐα δὲ; τπὰ, 1π ἧπᾶ τοϊίςπια οοπίτατ᾽θέαβ (πειηρα ἀπαᾶθ᾽ 

ἴα Βαηάο βοοοαθ σομεΈ{}} τηθάτατα ἐδ ρ θυ (οχναῖ, 

αἰΐοτα, ὑπ {πα βοοϊξαβ. τηβαϊοον αΐθην. οχθρογδέ, ἐθρεῖα, δ 

4πα Ὡπὰ Θαπὶ οΔ]180 οεΐδαν μπιπίάπηι χαδιπᾶαξ, πθαπς ἴπι 
4θα. «αἰίθσα σομίχαχιβἕαβ πιθάζτιι ἐθιι ροΥα ΠΙ ΘΗ ΠῚ ἴοπϑξ, 
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54, Ομαστ. ΨΙ. [161. χ61.] : ἘΑ. Βαῖ. ΤΥ, (α76.. 
ἄμετρον, ἐπειδὴ τῷ τοιούτῳ ξηρότης ἐπιγίνεταν διὰ τα- 
χέων, αὕτη δὲ οὐχ ὑπόκειταν τῇ ξηρᾷ" ἔν ἧ δὲ ἐστὶ χαὶ 

ξηυότης ἅμα τῇ ϑερμότητι, δυνατὸν ἐν αὐτῇ γενέσθαι ποτὲ 
τὴν παρὰ φύσιν ϑερμότητα πλείστην, ὡς ἐν ὑγιευνῆ δυς- 
χρασίᾳ, μέχρι πλείονος χθόνου, πλείστην δὲ ἐν ὀλίγῳ χρό- 
σῷ». καὶ τὴν μεϑ' ὑγρότητος ἄξρως ἄμετρον ϑερμασίαν, ὡς 
ἔν ὑγιεινὴ δυσχρασίῳ, δυνατὸν γενέσθαι. τῇ μὲν οὖν πρῶ- 

τον ῥηϑείσῃ τοσοῦτον ἐπιτθέψομεν ὑδατώδους οἴνου προσ--᾿ 
φέρειν, ὅσον ἀποχεχώρηκξβ τῆς ἄκρας δυσαηρασίας" τῶν δ᾽ 

ἄλλων οὐδετέρῳ συγχωρήσομεν, ἄκρῳ γε οὔση, καϑότι δέ- 
δευκται. ταῖς γὰρ μὴ τοιαύταις δυσπρασίαις. οἶνον δώσο- 
μεν ὀλίγον καὶ ὑδατώδη“ τοιοῦτος δ᾽ ἐστὶν ὃ λευκὸς μὲν τῇ 
χρονᾷ, λεπτὸς δὲ τῇ συστάσει" καϑάπερ 78 καὶ ταῖς ψυ- 

χφαῖς δυσκρασίαις τοὺς ϑερμοτέρους τῶν οὔγων προσοίσομεν. 
ὃ μὲν οὖν ἄκρως ᾿ϑερμὸς οἶνος ταῖς ἄκρως ψυχραῖς 
δυσχρασίαις σύμφορος, ἐπὲ δὲ τῶν ἄλλων ὃ ἀνάλογος. 

[1682] οὐ γὰρ μόνον ἁπλῶς χρὴ μεμνῆσθαν τοῦ τἀναγτία 

πα πιᾶχῃ, Γπητ]6 11 π10 ἄϊοα «αδηἀοσαίάοτι Βπῖο βοοϊία5 

ἢαΐϊον Γὰρουνθμῖξ, αἴὰ σοῦ πο [Θαθ6. Ἰαποία 6 οαπε 

βοσα. Αἱ ἴπ 4π4 βοοίξαβ οαἱουὶ οἢ δαϊαποία, ἱπ πο 1:- 

οἰάδτο δ ᾳυαπίο ρἱανηητι5, πῈ ἀπ πέθπηρεχίο, πο6 οἰάμα [Δ Ὲ15 

Ἐαϊα δομβίϊαί, ῥγδθίεχ πείαγαπι οαϊον. ροϊοῖ!, Ἰάφαθ Ιοπρο 

ἐξίηροτο ΒΙαγααηα νεῖ ΡὈΥϑνὶ [ραίίο. εἴξαπι,, ᾳπᾶθ οἰπα 

δυμιϑαἰταίθ σομπήαποία εἴδ, 1πηπηοδεχαΐαμι οα] αἰ αΐοτα,, ἐξ 1. 

[απϊξαιῖ5 Ἰαϊθιαρογῖθ, ἢθυὶ ΠἸοο. Α΄ οἱ αὐϊάειι; 4ιαπι 

Ῥυίπιο 1οοο ἀϊκίμητβ, ἀξἴοσγθηίας ἰδηΐατπη δαποῖ σἱηϊ οχ- 

μθενὶ ἄπεπιαβ, ἡπαπΐαπι ἃ ἔππιπια πίθον θ 1ρία τορος 

δε, χοϊαπάγιμι ἀπΐθμι. ὩΘαΣΤῚ, ῬΥδθίο πὶ απστι [απηπηα 
ἀξ, φαριηαἀιποάπηι οἴαπίαπι εἴ, Οὐδο ομΐπι [4165 1ηΐθπη- 

Ῥόγιο ποῖ ἰμπξ, Σ5. ἀαπάμππι νἱπαμ, [64 ραποῦπι εἴ 

Δαποίωγα; ἰα]16 ῬοΥτο οἱ, «ποα οοϊοῦθ ααϊάοπι 6] δ]Ρηπι, 
Γιραπθα ἴθπτιθ; Ποαξ 6 ἀϊνου[ο βησίἄας 1πέθηιροσί οὶ ο4}1- 

ἄϊοτα νίημα ρυδθρθιησβ. ΔΕ αποά οαἰἀϊηηηασα ατϊ46πὶ νῖτ 

πη εἴ, 1ἃ ΣΊΡΙ αἰ Ππας Στ θα ρουῖθὶ οἱξ 116: τϑ]αιῖ8 

νετο, αποᾶ ρτοροσῆοπα τδίροπδοί. Νεῆμθ επίπι: 6᾽5 

ἰαπϊαπι ἩλΘΙΙ 178 οροτίοί, αὐοὰ δοηίγατια ἐοπγανίουτπι 
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ἙΔ. ὉΒαττ, ΥΙ, 16: .Ἑᾷ, Βα. ἵν. 78. 

τῶν ἐναντίων Ἰάματὰ ὑπάρχειν ̓  ἀλλὰ καὶ τοῦ καϑ' ἕχάστην 

ἐγαντίωσιν ποσοῦ. καθάπερ οὖν ἐπὶ τῶν φαρμάκων ἐδείξω- 
μεν, ὡς οὐ Μόνον 1θὴ σχοπεῖν, εὖ ϑευμὸν ἢ ἢ ψυχρόν ἐὐτονΣ 
ἀλλὰ ἁ καὶ τίνος δὲ αὐτῶν τάξεως; οὕτω κἀπὶ τῶν οἴγων ἐστὶ 

ποιητέον, οὗ τὸν ὑδατώδη μόνον ἢ τὸν ϑερμὸν αἱρουμέ- 
γους, ἀλλὰ καὶ τὸν τὴν ἀντιλογίαν ἔχοντα τῆς ἑαυτοῦ ϑερ- 
μότητος ἢ ψυχρότητος οἰκείαν ὥς πρὸς τὸ τῆς δυσκρα- 
σίας εἶδος, ταῦτα δὲ περὶ τῶν μέσην ἡλικίαν. ἐχόντων τοῦ 
γήθως οἴρηται, γινωσκόντων ἡμῶν τὸ μὲν πρῶτον αὐτοῦ μές. 
ρος, ὃ τῶν ὠμογερόντων ὀνομάζουσι; δυναμένων ἔτι πράτ- 
τειν τὰ πολιτικὰ, τὸ δὲ δεύτερον, ἔφ οὗ τὸ σύμφορον 
ὄνομα φέρουσιν, αὗτὸ τοῦτο εἶναι, καϑ' οὗ λέγουσιν, 

-- -- Ἐπὴν λούσαιτο φάγοι τε, 
ὐδέμεναι μαλακῶς -- - 

οὗ «μὴν ἐπί γε τῆς τρίτης, ἐν ἢ τὸν γραμματικὸν ἔφην 
Τήλεφον ὄντα ἐν τῷ μηνὶ δὶς ἢ τρὶς λούεσϑαι" διὰ γὰρ τὴν 
ἀῤῥωστίαν τῆς δυνάμεως οὐ φέρουσιν οὗτον τὰ συνεχῆ λουτρά. 
πρόσεστι δ᾽ αὐτοῖς τὸ μηδ᾽ ἀϑροίζειν δακνώδη περιττώματα 

Πηϊ γοπιθᾶϊα, [6 εἰΐαπη ἀτιδη α118. τδιοηθῖη ἴῃ ΠΉΡΊ]18 

φομίγανβ μάρεσθ. Ετρο, Πομ ἄθ πη δϊοαπηςμε8. οἴεπάϊ- 

ΣΩτ5, ποι [οἾππι Δοἰβαη πη) οἵα, οαἸΞάπτγπθ ἀἢ ἔγισί πὶ 

αυϊσασαπι Πὲ, [6α οἰΐαιι ἀπο ἐπ ἨΗΐ5 ογαϊνι5. ΠΕ, 1ξα εὲ ἄθ 

᾿πλι15. ΘΕ ἀροπάμπι, πὸπ [οΙατι δαποίπηι δαΐ οαἸτάππι ἃ 6]1-- 

δϑμίθιιβ ποΡρὰβ, [εα ᾳποᾶ, πὶ δα :πξοιηρεσιοὶ ἔρθοίθπι, οα- 

1ογθ ἔγίρογενε ἴπο σοηνθπίθπίου οσοιγγῖι, Ηδδο σερο ἀϊ- 

οἵα τα] 46 115 [απῇ, «υἱ χηδάϊαμα [θη θοξα 5 αϑίαΐθπλ ἀραμΐ, 

τϊαθθ πθὸ ἱσπουδηΐ, ὑχίπιδγα οἷὰβ ρατίθηι δἴΐϊβ, απὰς δος 

Σῦη), 4αἱ οὐιᾶα νἱτιαϊααα δάμπο [θπθοία [αχιΐ, ἀϊοίξαν, Ρχο- 

Ῥίεγθα ᾳποᾶ δἄμμο οἱτα οἶν1α περοίία ροῆμηξ; [εουι-- 

ἄδηι δπιΐθπι, οπὶ αρίθ ποθηθ πα ἱρίωπι ἡλαιμαν δὼ, αποᾷ Τρία, 

δι, ἀξ πα ἀϊοίξαν, 

ἴ ἑαρέξ, {επιρέηειθ δέβεητε ».. ἰδὲ πιεπιῦγα Μοροτὶ. 

Οὐιοα ἔαπηθα ἴῃ ἰδείζαιη. πο σοπναμῖξ, 11 πᾶ “ΘΙΘρΡ πε 

διαυη Πα Ἰσιτ 18. ἴον τ 6 π|6 ἰάνατ ΟἾΧΙ; ῬγΟΡέΘΥ δ π1ηὶ 

ψῖντασι Σηβτγην αἴθοπι αἰπάπαπι ῬΑ] δὲ απ ποι [αἤιπεπί. 

Ασσεάϊε, φαοᾷ ρεῖ μαρίξα9 ἔρὶσιατίαίεπη τηοσχἄδοϊα Εἰ ὅχογο-- 
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ἘΔ. ΟἸιατε. ΥἹ. [162.} ἘΑ. Βαῖ, ΤΥ. (078. 

᾿ διὰ τὴν ψύξιν τῆς ἕξεως. ὀνομάζουσι δὲ τὸν κατὰ ᾿τὴν 

ἡλυλίαν ταύτην πέμπε. ον, ὧς οὗ ταῖς ἐτυμολογίαυς χαί- 

θοντές φασυ, 'παρὰ τὸ ἐκπέμπεσθαι τὴν εἷς ἄδου δηλονότν 

πομπή γ᾿ 

Νογαϊπδοΐ οαπι; 4υ] 8Δ4 Παπο Ῥατίεπη 
ταδπΐα ποὺὲ Ρδτϊμηΐ. 

ΔΡαΊοτππι οἰγπιοὶο- 
Ῥεύνϑμῖ, οαρυ χει: ῃς αὐπαῖ, αἱ νοῦ 

18. ραυαοηΐ, ᾿8Ὁ εο, ποά ἐξ ́ταλίιοτο τι Ῥοιαρᾶπι, Ὧν 

ἀποῖϊ δὰ Μᾶπεβ. 
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΄ 

ἘΔ. Οματτ. ΥΊ. [165.] πος Βᾶ, Βα, ΤΥ, (77.) 
ε ΤΥ 

Κεφ. α΄... τέρας ὑποθέσεως" ὑγεευνῶν ϑεωρημάτων 
«ἀρχὴν ἕν τῷδε. ποιούμενον ἀγαμνῆσαν δεῖ μὲ τὰ κεφάλαια 
τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων, ἀναγκαῖα τοῖς λεχϑησομένους 
2 5 - ᾿ 5. 9.9᾽ ς΄ ᾿δρ .» ΔΎ τοῦτο ραν ς, ΄ 
ὄντα. πρῶτον μὲν οὖν ἐῤῥήθη, τί ποτ ἐστὶν ὑγίενα:" .δεύ-- 

ἈΠιιρειι 5 25.ϑ ὦ “η΄ 2, ς δῷ ,’ 4 τερον δὲ ὕπ᾽ αὐτῇ, παϑόλου “τἷξ ᾿ὕὑπογραφή" τρίτον δὲ, 
πῶς ἂν φυλάττοιτο". καὶ πρὸς ᾿εὐύτῳ. ν τ ὃτὺ μεταβάλλει διὰ- 

παντὸς τὰ τῶν ζώων σώματα; καὶ κατὰ. τοῦτο ἀναγκαῖον 

δἴη καὶ τὴν ὑγίειαν αὐτῶν κινδυνεύόυσαν φϑαρῆναι τῆς 
ἐξ ἡμῶν ἐπικουρίας δεῖσϑαει πρὸ τοῦ μεγάλην γενέσθϑαν 

ΟΑΙΕΝΙ ΡῈ ΒΑΝΙΤΑΤΕ ΤΥΕΝΡΑ 
ΤΙΒΕΒ᾽ ΒΕΧΤΥ͂Β.. 

σάν. 1: ᾿Αμια μγάν᾽ ἄδ Ταυξαῖε τποπᾶα τρδδυΐαπιο. 
15. ἀγρτιπηθηξη μος ΠΡΟ Ἰηοηοαΐατας τορεϑίοσἀα οέπίεο 

"δόχτιπι; απδα μδόξοπὴβ ἐγαοίαία ΓαΠξ, ὁαρίϊα; ας πἴᾷπδ αἷ- 

-ἰσεμᾶϊ5 ππῈ πδοοίΤασία. - Τρία Ῥεταάητ ἀϊκίχασδ, (14. Πὲ [-- 

εἶτας; [δοπαο Ἰσοο, (δε 6718 ππλγεν ΓΑ 5 ἀθ οσιρίίο; ἴοτ- 

ἴο, «ἰοι σανοιῤνώτι [ΕνΑΥΊ δα Ῥοίπε. Ἀδ᾿ μας ΠΙπᾶ δᾶ-. 

7εοῦατα, ΕΠ, δαϊη)δ! πη. σουροσα ΠΡΈΠΡΕΙΠΟ πλατατι. Ἰηπᾶθᾷαθ 

δᾶθδο πδοε 8 οἴ [ατπΐαΐθη δου, 486 41188 ΘΟΥΤΏΤΙΡΙ 

Ῥοριο θίαΣ, πόα, ἐπαΐροσε ῥχονιἀφηα, ρχϊπβασδηι 1π-- 
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ΕΔ, Οασε. ἹΊ. 95; 164.1 ἙΔ, Βα. ΤΥ. (σγγ.) 

μεταβολὴν, ὧς νοσεῖν ἤδη σαφῶς. ἐπικουρία δ᾽ ἐστὶν ἐξ 

: ἐδεσμάτων τε καὶ πομάτων ἀναπληρούντων ὅσον ἀποῤῥεῖ τῆς 

τοῦ σώματος οὐσίας. ἑτέρα δ᾽ ἀβοήθητος ἐδείχθη μετα- 

βολή, κατὰ τὸν τῶν ἡλικιῶν λόγον γιγνομένη, ξηραυνομέ- 

γου τοῦ παντὸς ζώου μετὰ τὴν πρώτην γένεσιν. ἄχρι. τῆς 

τελευτῆς ἐν. τῷ. ̓ μεταξὺ. χρόνῳ᾽ πανοί. τοὺς δ᾽ ἀγνοοῦντὰς 
τὴν ὑγιεινὴν δίαιταν εἰκός ἔστι ϑᾶττον ἢ κατὰ τὸν τῆς 
φύσεως λόγον ἀποϑιήσκειν. ἐπεὶ δ᾽, ὡς ἔφην, ἀναγκαῖον 

μὲν ἐστὶ τρδγεσθδι ζῶον ὃ ἅπαν γεννητὸν, μ δ᾽ οὐσία τῶν 
ὀδεομάτων οὐκ ἔστυν ἅπασα τρόφιμος, "αὶ ̓ 'διὰ τοῦτο τὸ 
περιττὸν αὐτῆς ὑπολείπεταί: τι" “μοχθηρὸν, Σ “καλοῦσιν ἰδίως 

τεοίστῶμον παρεσβευάσϑη τῇ. φύσει μόρια τοῦ. σώματος εἴς 

τὴν διάκρισίν τε "καὶ πένωσιν αὐτοῦ. πολλῆρ' δὲ οὔσης ἐν 
τῇ τῶν σωμάτων φύσει διαφορᾶς εὔλογόν ὃ ἔρτε καὶ τὴν ὅπό- 

στοῦ πρόνοιαν ὑγιευνὴν ἰδίαν ὑπάρχειν. ἐχάστῳ, [164] πρῶ- 

τον! οὖν. ὑποϑέμενου “ῷ λόγῳ τὸν ὄριστα, κατεσηεύασμένον 
ἄνθρωπον, ὅπως. ἄν τίᾷ τοῦτον ὑγιαίνονξα διάφύλαϊτοϊ, 

2 ὮΞ οὐ δ ζω φϑορο λνυς 
." . “ : ᾿ Στ 

δη1β δἄεο ἢαΐ πηπΐαϊο, τ 74πι χηϑηϊεῆα δοστοίοπξ; ῥτο- 

νἱἀουξαπι νεγὸ ποτ δἰηπᾶθ οοηῆατα, αὔϑπι εχ οἷρο ρο- 

ἴπαπο, φαΐραβ, αποᾶ ἄς Γρβαπίία φουροσῖβ ἀθοῖατι, το ῆοῖα- 

ἕαν, ΑἸΐοσθα ἱπουγθὮ 115. ἀθιαρηῇναία. 6 τηαΐαο, ατια6 

Ῥτο δείαξϑ τδίοδ δθοςατε, ᾿Ῥύορίετβα απο οὐγάδαας ἀπὶ- 

ΠΔ8118 ΘΟΥΡῚ5 αὐϑτίίαδ, βεμπδχαβουιθ, 88. οξίξατ Ὀ54Ὲ6 ἱοίσ 

Ἰηΐουπηθᾶϊο ἔδαρου ᾿“Ποοοίοδξ. Οδοίοσπαι, “401 [ς41ὰ- 

Ῥγθηὶ νίνθμαϊ! χαΐϊοχιθπι.. σποτατιξ,. δοαππτπι οἷ Πο5 οἷ- 

ἔπι, ἀπαηῃ ταϊΐοπθ, ἱπϊοσῖσα Οποπίαπη δπΐοπι (πὲ αἰχί- 

ΧΩΔΙ5).. ρο ΟΠ οΠς, οπίπιβ. ροηϊξαχη “ἃ ΠΊΠ|4} αὐαεσΙ τί». [υραπδα 

τ το, ΟἸΡΟΧΌγα. ππίνοιία ἅπι: ἩπίσΙ θη απ ποπ ἀρ ΐ,, δ(. ΡΥο- 

ἀπᾶς, νἱποίαγα φαϊάδατα ΕΣ πρφύνασαο. 6]. το! πααίξατ, 
ᾳποᾶ: Ῥχορυῖθ βχουθῃιθηΐασῃ σοσδιξ, Ῥυδαρατδΐίδθ ἃ τιϑίΐπιτα 

4πααοάδηι, φογρουῖθ Ῥᾶυίεβ, (πωΐ, απ66 14 [βοοσμαπέ. δίααϑ 

«οπιἰξέατιξ, ῬΙ]ατῖπια σαΥο, αατιπὶ Πὲ 1π' πιδίασ!5. σογροστιηι ἀ1- 

εγομῖῖα,  δϑαππμ, εἰ [πᾶν εἴ οαΐαπα (δμτίαϊ5 ἐαοπ 88 

Ῥτον: ἀθη ΐαπι. Ῥυϊπίατα ρίζαν, Ποπαΐτιθπι.. 4πὶ ορξπιο δέ 

ἢαΐα, Ῥχὸ πιαίοσία ἐγδοίδίϊομῖβ. ρχοροπίαπι ἀπομηθϑάπιοδυπε 
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Ἐᾶ. ΟΠλτε. ΨΊ. [164,1 Ἐᾶ. ΒΑΓ. ΥΥ. (77. 
διελϑεῖν προὐϑέμεθα, πολλῶν δ᾽ αἰτίων “πατὰ πολλοὺς 

τρόπους διακοπτόντων τὴν ὑγιευνὴν ἀγωγὴν, ὑπεϑέμεϑα τὸν 
ἄριστα κατεσκευασμένον ἑαυτῷ φυλάττειν ἐλεύϑερον ὄντα 
πολ. “τικῆς ἀσχολίας ἁπάσης. καὶ τοῦτον ὥσπερ ἄν τὶς ἀπὸ 
πρώτης ἡλικίας ἄχρι γήρως ἐσχάτου διαφυλάξευεν ὑγιαίνοντα, 
διελϑόντες ἔν τοῖο πρώτοις ὑπομνήμασι πέντε, μεταβησόμεθα 

γῦν ἐπί τε τοὺς κατὰ περίστασιν πραγμάτων ἀδυνατοῦντας ἐν 
τοῖς προσήκουσι καιροῖς ξσϑίευν τε καὶ πίνειν καὶ γυμνγάζε- 
σϑαι; καὶ τοὺς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς νοσώδη, κατασκευὴν σώματος 

ἰξχοντας. συντομώτερος δὲ τοῦ πρόσϑεν ὃ περὺ τούτων ἐστὺ 
λόγος, καίΐτου 78 ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ," μακρότερος ὦν, διὰ, τὸ 
προειρῆσϑαι τῶν “πλείστων ὑλῶν τὰς δυνάμεις, αἷς εἰς τὴν 
ὑγιεινὴν πρόνοναν. χρώμεθα, διά τε γὰρ τρίψεων, καὶ λουτρῶν, 
καὶ γυμνασίων, ἐδεσμάτων. τὸ καὶ. ποτῶν, ϑάλψεών. τὲ καὺ 
ψύξεων,. ἀφροδισίων τε χρήσεωξ, καὐ᾿ ἀποχῆς, εἴ τί τε τοιοῦ- 
τόν ἐστιν ἄλλο, τὰς μεταβολὰς τοῦ σώματος ὁρῶμεν γιγνὸ- 
μένα, ὧν, ὡς. Ὀ θη. τἴσησται Ἡζόσεσια αὖ πω 

ἘΡΛΕΣΣ 1η ᾿ἰμηϊιοῖο ̓ φαβραλέι; τὐαθς πα ἘΣ 

αὐΐόην ναῦῖαθ οδοαίοιοβ. ἢπὲ, ἐπα (αι Ργθτι νἱγεπᾶϊ γα- 

δυϊαπν ΡΠΠΤΊΡ5᾽ χηοα]5: “πέοτοϊρίδηξ, “ἐατα., 41 ορέπιδ ὉΌτ- 

ῬοΥὶβ Πὶ Παΐπι, ἀο. ΑὉ οπιχΐ ΟΠ πδροῖῖο Πρόυαμα, 1 [4- 
τιἰϊαῖς [οὐνατα Ῥτοροίαϊπιπθι Αἰάπο. πο αὐΐάομι, «πᾶτε 

ἦπ ῬΥΐπηῖβΒ αἀὐϊπαια ΠΡ τῖβ., ἀποχδατησάμτα ἀτῖ5. ἃ. ῬΕΠηα 

ἀπϑαμπίς αείαϊθ᾽ δᾶ υἱεππαπῖ ἄδαας ἐπ δοξαϊετν 1π [ἀπίταΐδ 
ουῇοδτφξ, ἀοοπουίπητιβ, πτιης δ᾽ εὖ8. νεπίέπιπβ, ψαΐραβ μὲσ 
προϊίογθπ απαϊΐαΐδ5. δἄστθ, ΙΡΟΓΘ δίααβ Ὄχεγοιταυ: ἄ6- 

δίίο ἐέπιρογο πὸπ Ποοῖ; φγαθίοτοα δά ὅὃοβ, ααϊ Παξίην δ᾽ 

οΥα ππουροίαμι ΘΟΥΡΌΤΥΙ5: Παΐαγη [απ ΤΟΥ. - ὅάτια βγανίοσ 
εὐἶξ ἄς Ηίς Γενίδο. ἀπατι ρυίου φαδτανθ Γαορίς παΐαγα 

Ἰοηρῖος δὲ, ρχορέογθα ᾳποᾶ ῬΙ]ατί πίδυτηι πιδξθυϊαύτιπι Ὑ 68, 

«αῖραβ δᾶ Γρουπᾶδε γαϊοίμαϊτιῖθ. ἐπξδίαιι τὐέπιασ, ρσαθᾶϊ-- 
οἴαθ Ἴατα Γαπί. ἵΝατα αάππα ἐγ οοηδ, Ῥαΐιθο, δσεαχοῖΐα-- 

ἤοπθ, οἷρο, ροίίοπθ, οαἰοίαοίίοπο εξ, του ροσαϊίουιδ, σ6- 

μουὶβ ἔπτα πἴα, ἔτι ΔΡΙΗποπΐία, οἵ ἢ χα δἰτπᾶ οἤαδπιοαί 

εἶδ, χρχξαομ 68. ΠΟΥ ΘΟΥΡΟΥΊ8Β ΟΟΥ̓ΗΔΠΠ5, Ὡδαπ6 ΒΟΤΏΓα 

Ομ σῆγος (υἕ ΟΙΣ1) ῥτίτιβ [απὸ ῥτοὐϊξαθ. 



Ξῷ ΤΑΛΜΗΝΟΎ ὙἹΊΒΙΝΩΝ 

ἘΠ, ματι. ΥΊ. [1641] : τ ἘΔ. Β4{, ΤΥ. (477.) 

Κεφ. β΄. «42 μοχϑηρᾶὶ δὲ τῶν σωμότων κατασκευαὶ 
διτταὶ κατὰ γένος εἰσίν" ἔνιαν μὲν γὰρ αὑτῶν ὁμαλῶς, ἔνιαν 

᾿δὲ ἀνωμάλως ἔχουσν πελραμέγα τὰ στοιχειώδη τε καὶ πρῶτα 
τοῦ σώματος μόῤια» καλούμενα δ᾽ ὑπ .“ριστοτέλους ὅμοιο-- 
μερῆ." λέγω δ᾽ ὁμαλῶς μὲν, ὅταν ἐπί τινα δυσκρασίαν ἐχ- 
τραπῇ πάντα ὁμοίως τὰ τοῦ σώματος μόρια, ψυ) χρότερα τοῦ 
"προσήκοντος ἢ ϑεῤμότερα γενόμενα, ἢ ξηρότερα ἢ ὕγρό- 
τερα, ποὺ κατὰ συζυγίαν τυψὰ μὲν. ἅμα ϑερμότερά τε χαὶ 
ξηρότερα; τινὰ δὲ ὑγρότερα καὶ ψιχρότερα γιγνόμενα, παΐ 
τινα. μὲν ὑγρύτερα. καὶ ϑερμότερα,. τινὰ δὲ ψυχρότερα καὶ 
ξηρότερα, “αἰ μέντον καὶ κατὰ τὴν τῶν ὀργανυκῶν μορίων 
σύνθεσιν ἔνια μὲν ὁμαλῶς, ἔνια δὲ ἀνωμάλως σύγκειται. 

πρῶτον μὲν οὖν ἐρῶ καὶ νῦν, ὅποϊαν κατασκευαὶ σωμάτων 
εἰσὸν αὖ νοσωδέσταταν, καϑάπερ καὶ πρόσϑεν ἐδήλωσα τὴν 
ὕγιεινήν: ἀλλ᾽ αὕτη: μὲν μία, τὸ γὰρ. ἄριστον. ἐν παντὲ 
“γένεν. πράγματος ἕν ἐστι". τὸ “μοχϑηρὰ :δὲ. δηλονότι πάμ- 
πολλ, α- διττὴ δ᾽ αὐτῶν ἔστιν ἧ 7ένοιὴ διαφορὰ,. κοιϑά ἅπερ 

ἐπ: εἶπον, δγίων “μὲν ἂν δ 1 Φυσχομείῳ ἅπαντα 

ραν; ΠΤ. ΠῚ πθξῤνη ΤΡΌΒΕΞΕῚΣ βέβη ταενς δὰς 

Ῥησεβ [απξ, πα Θ᾽ θυ θηξα 65 οἵ Ῥυϊπιαξ σογτρουϑ ῬΑΥΓ68: αἰιὰ8 

ΑὐἸῇοῦθ]65, βυλῖϊαγοβ σορδῖ, 4111 Δα π ὈΠτου, 811 ᾿παϑάπαρ1- 

ἴον Ἰουιροσαῖαθ παροδηΐ.. ῖοο δαΐθηὶ ἀθομ Ὀ1 ΠῈΣ ἔθ Πρ ΟΥΑΤῚ, 

ααυπα εα 4]1ᾳπᾶτ Τα θη ροσίθυῃ σουίαθ δε πα ἴον ΘΟΥΡΟΣῚβ 

δ. 65. οι 68. δξ ΤΩρΙἀἴοτοβ Ταῆο, ἀξ οὐ ἀΐογοβ Γαπΐ στοᾶς 

κἀἴαθ, δαΐ ΠοοΙοχδβ., δμξ Ἀτιση του θ5,::;:: αὔὕὐὐξ Ῥθυ. οοπ]αραίος 

αιθην απαρᾶαμπι οἝΠἀΐοτεβ ΠΠ1Ὸ] δὲ βοοϊοτδδ,  αὐαεάδτα πα- 

αὐ άίογοβ ραχιΐοῦ. οἱ ΦΡΙρΡΙ ἀἸου85,. οἱ αὐδεᾶδτη Ἡπηηϊά1 0168 

«6Ὁ οΔἸἀἴογ 65, ἀπαοάδηῃ βΟΟΙΟΤ 5. δὲ. ἔριρι όσα. οπία. 

οἰαη. ἴπ ἐπι πιπαθχιξα] πη. ῬαΥ ἥτιτη. σοιηροβέϊοπα απδοᾶδπι 

Δοαῦδ! ον,  απδοᾶδη- πδδατία] ον. ΓππῈ οοπᾶταθ. (Αο ῥυΣ- 

χαῦμα αὐἰάθπι ἀϊοαμα μῖο ἀποίπδ, 4: Παΐπβ οονρόσπτς ἢπέ 

του ΡΟ ίπτηῖ., Πουΐ δὲ Ῥυϊαβ [ἸΌΡ οπι. οἤομαϊ. ψαγαμι 15. 

τ 5. ογαΐ; δἴθῃηι ἀπ ΘΗ" ΤΟΥ. δϑπθτθ αποά ορἕ- 

χησγὰ οἵδ, 14 πὰ) ο(ξ: νἱ Ποία νεῖο ῬΙατίτα Γπμπΐ. Ὀα-. 

ῬΙΟΣ. ἴαπιθι οἵδ θοχσῖαι [δοπ πὶ δϑπιβ αἰ ου θη 14, οοα 

Ῥάμῖο δῃΐβ αἿΧΣ, 41115 ΠΡΤΤῚ ΤΑ ΘΠ ΡΟΥΘ Ὁμλ11685 ῬαΓίθ5. Ππᾶ- 



ΣΧΟΓΌΣ Ζ. “2385 

τᾷ. ΟΒατε. ΨΊ. [164, χ168.1 : ἘΔ, Ἐκεῖ, τν. (77. 

ἐχόντων τὰ μόρια, τυνῶν δ᾽ ἔν διαφερούσης: τῶν μὲν οὖν 
ὁμοίαν ἐχόντων δυσχρασίαν εὔδηλον ὡς χείριστά ἔστι τὰ 

σφοδρὰς ἔχοντα ταύτας, καὶ μάλιστα τὰς ψυχρὰς᾽ ἅμα. καὶ 

ξηράδ᾽ τῶν δ᾽ ἀνωμάλους ἐχόντων. κατασπευὰς σωμάτων 

οὐδ᾽ ἀρυϑμῆσαι δᾷάδιόν ἔστιν τὰς ὑπαλλάξεις. ἀλλὰ κἀκεῖνα 

, δ᾽ ὑπαλλάξειεν ἄν τις διυττοῖς εἴδεσιν, ἢ γένεσιν, ἢ ὅπερ 

ἄν τις ὀνομάζειν ἐϑέλον. φοσωδέστατα μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστιν, 
ὅσα ταῖς ἐναντίαις κράσεσι τὰ κυριώτατα τῶν μορίων ἔχεν 
πλεονεχτούμενα" μετριώτερα δ᾽, ἔν οἷς. οὕτω διάκειταν τὰ 
μὴ κύρια. τεϑέσμαν γάρ τινας ἤδη ἔχοντας κοιλίαν μὲν τψυτ 
χρὰν, κεφαλὴν δὲ ϑερμὴν, ὥσπερ ἐνίους ξμπταλὸν ἐπὲ κεφαλῇ 

ψυχρῷ ϑερμὴν κοιλίαν. [105] ἐθεασάμην δὲ κατὰ συμβεβηκὸς, 

οὔ πρώτως, οὐδὲ κατὰ τὸν ἴδιον λό) 70» τῆς πράσεως ἐχχολου- : 

μένην γαστέρα συνεχῶς, οὐχ οὖσαν φύσει. ϑερμὴν, ὥσπερ γ8 

καὶ ψυχομένην ἑτέραν, πκαίτου οὐκ οὖσαν φύσει ψυχράν" οὕτως 

δὲ καὶ κεφαλὴν, ἧπαρ τε καὶ σπλῆνα, καὶ ἄλλο μόριον ἀπολαῦον 
ἐνίοτε τῆς ἑτέρας δυσκρασίας, ἤτου μηδὲν αὐτὸ φύσει βεβλαμ- 

Ῥδμιθαβ, 41115. ἀ1ΠΠΊΏ11, Αἴαπο ϑογὰπε απίάθπι, απἱ Πηγ1- 

1θηὰ 1πΐθιπρουΐειι παροπαΐ, ρείππιθ [8 ΒΆΡοτα οομῆαΐ ἐ05, 

αι Πα5 να 11865 μΒαρθεπέ, δο ροξηηπηαχα οῖρί 4αβ Πηγα] οἕ 

ΠοοαβΒ. Αἱ αυὶ Ἰπδβαπαῖθβ Ππαροπΐ ΘοΓΡοΡῖΒ οοπΠηξαξίοινοδ, 

ΒΟΥ ΠΗ ΘΡΑΥΘ αὐἱᾶθηι ναγθίαΐεβ [8 0118 ποι δ, ᾿ οαοΐθ- 

ταῦ 105 «ποαιθ ἀπρ]1οἱ σοποῦθ ἰρβοῖονα, Ἶτε «πον 

4110 χποᾶο πιουηΐπαγ ν6115, σνοτία Παίπογεϊ δ]14π|5. ΝδηΣ 

τααχῖταθ αὐϊᾶθη τπουροῦ. ἔαπξ, αποχτιπι ὈΥυἱποῖρθβ ραγίοβ 

ΘομΐΑΥ 15 ἐθιηρ τ αιπθ8 [απ αἰΐθοΐαθ; τηΐμητιβ νοτο. 9Ὁ- 

ΠΟΧῚΪ ναϊθίπαϊηι Γαπξ 11, αᾳαῖρυβ ρατίθϑ ποῖ Ῥυϊποῖραβ 1[8 

ἴς παρεμξ. Εασπιάθηῃ αἰΐαπιοβ άτα νἹᾶ!, απΐθι5 σεπέον γι σι". 
ἄπ δγαΐ, σαρπξ, οαἸϊάτιμι, Ποαΐξ οομπέγα, 4αῖθτιβ. οαροΐ Φεὶρί-- 

ἄτη εταξ, νεπηΐου οαμᾶσθθ. ὙΙάΙπιτιβ δπέθη δἰ οχ δοοὶ- 
ἄρηθ, ποῖ ῬὈυΐπιθπι, Π66 ῬΤΟρΥία ἴθι ρου ΠΕ τϑίϊομθ 
αἴπαπα «ἰήοίτιγη Ὁ111 νεπέγθηι, αἱ Δ ΠΟ4αἢ πο ογδὲ πιαΐασα 

οΔ]]ἀπ5, απο ἀπηοάυπν οογίθ οἱ τοι σουαίπη Δ] θυ τ,» 

φπδηνῖβ π0} οἴει πδίπγα ἔγρίἀπ5; δὰ δαπᾶθμι χηοάθχα. εἴ 

ςαραξ,. ο εοαν, δὲ ΠΙθπθῖα, δία, οἴΐδι) 4]185 ραχίϑς 

Δ]Παττσαι «πδηάοαπθ ἰηΐειηροχίθ αῇιοὶ, ἀππη) δηξ ἴρίβε 

ολιπνῦβ τομ. νἹ. ΒΒ : 



3538 δ. 75 ΖΗΝΟΥ ὙΨΓΙΕΙΝΩΝ Ξ: 

Ἐᾶ, Ὁμετι, ΨΊ. [168] "ἘΔ. ΒαΓ, ΤΥ. (077. 
μένον εἴς τὴν προσήκουσαν κρᾶσιν, ἢ διακείμενον ἐναντίως 

, αὐτῇ. περὶ πρώτων οὖν ὃ λόγος ἔσται μοι τῶν ὁμαλὴν τὴν 
δυσκρασίαν ἢ ἐχόντων, ἀπὸ τῶν ϑερβοτέρων ἀοξαμένῳ. λέλεχται᾿ 

, δ᾽ ἐν τοῖς περὶ χράσεων, αδύνιελαν εἶγαν διαβένευν ἐπὶ πολὺ 
δυσπρασίαν ξυνὰ μίαν, αὐτὴ γὰρ ἑαυτῇ προσχτᾶταξ τυνὰ ἐξ 
ἀναγπῆς ἑτέραν. διὸ καὶ τοῖς πλείστους τῶν ἰατρῶν τέττα- 

ρες ἔδοξαν εἶναι μόναι δυσχρασίαι σύνϑετου, τὰς δὲ ἁπλᾶς 

οὔκ εἶναι" τήν τὲ γὰρ ϑερμὴν ὀξυιμάξουσαν ἄεὶ τὰς ὕγρό- 
χητὰς ἐπικτᾶσθαν ξηρότητα, » τήν τε Ψυχράν, ἅτε οὔ ἔκ- 
δαπανῶσαν, ὑποτρέφειν ὑγρότητα, κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ τὴν 
ξηρὰν ἔν μὲν τῷ χρόνῳ τῶν αὐξητικῶν ἡλικιῶν ξαυτοῦ ϑερ- 

μότερον ἀποφαίνειν τὸ ζῶον, ἔν δὲ τῷ τῶν. παρακμασευκῶν 
ἀποιψύχειν᾽ ξηραίνειν μὲν τὰ στερεὰ μύρια τοῦ σώματος, 
ἀϑροίζειν. δὲ περιττωμάτων πλῆϑος᾽" ὥσπερ γε παἱ τὴν 

ὑγρὰν, ἢν ἅμα τῷ ϑερμοτάτῳ συμ μεεοῷ συστῇ; γίνεσϑαί 

πότε χαξ ἀμφοτέρας τὰς ἀντιϑέσεις εὔχρατον. ἀμφοτέρας 
ὃ᾽ ἀντιθέσεις δηλονότυ λέγω τὴν κατὰ τὸ ϑερμὸν καὶ 

πδυδαπαιπαϊι Ἰαοῖαὸ Τὴ ῥτόρυϊό ἑοτωρογαληδηΐο εἥεπξ, δπέ 

“οἴἴατη σομ Δ π Ὀ]4π6 αὐαῖι 1146 αἰδοίπαι [ἃ ἜΥΘΩξ, 

Ῥυϊδιυγη οἴρο ἀ 115 ψϑυῦρα Ῥαοϊᾶγη, «πὶ δἕσθδ!! [χοΐ 1η-- 
ἐεηηρονῖθ, τἀατὸ Ὁ 115. 411 ῥδθοδ!αϊ Γὰπέ, δτιίρεσαϊίι8, 

Θαπὰ ἀϊοίπι ἃ ΠΟΡῚ5 πὶ ΠΉΤΟ ἀὰ ἔδηρονὰ πηθη 5 δ, ΒοΥΣ 

ὩΌπ Ροῆδθ, εὐ 1 οι ρου ο5. ἀπδορεῖ (οῖα ἅϊα ἄπτγοῖ, 

αὐαιᾶο Ἰρία ΠΡῚ1 τρῖ ἀΙέθγαηι ἐσ πιβοεϊπέαίς δα(οῖ οι. [π- 

ἄεαας ζαοίαπι, πὶ Ρ]ογίατιθ Ὑπθαϊοούτιπχ αἰ παΐ που ἐδηἔπιπ 

εἴ τηΐθιηρετθθ ῬΈΓαΥΙσ , δαβατθ σου ροί 45. βηΊΡΠ1065 

ὙΕΙῸ πῷ εἴϊε απίάθπι. Νϑϊ" οὲ σα! ἄστη, ἄττα ᾿μαμ 4! ταΐο5 

Γεπιροῦ σομίαπηξ, ῥαγεγα Ποοιίαίθιη, οἰ ᾿Ἰρίάδηι,.. ἀππὶ 

ὝΛΗΙ ΔΡΓαρΐΈ, [ὩΡΑΙογς πα] ἴειπ. Ἐσάοδϊα τηδᾶο εἴ 

Πιοσδπλ. ῬῈΙ 648 δοίαϊοβδ, ααἱρβ ατιροίοιε δπϊπιαῖ, 6411 41π|3 

Ἰρίαπι ἔα προ οἴπσθσθ, ααρε5 νξγο ἀθοτοίοϊς, ὑϑερισοσατο 

οἱ ἤοοατα φαΐάοιι [Ὁ]Π1445 ΠΟ ροτῖδ Ῥαγέοδ, σομσΘυ Τα ψοτῸ 

Δρπη ἀπ ξίαπι Θχογθητθ πόση. ΘΙΤΏΠ, τποᾶο, ἢ παπάς 

οὔπα τη 166 οαἾ14α οοΙετῖε, οχίῆεσθ δᾳπανᾶο πὶ πὐρδατθ 

Τρροπῆοπο τθᾶϊαην ἐδ ρουίθ.  γαιλαιτθ ορροπίϊοσθηΐ 

ἀπέθ!Προ εἴ 4πῶ6 οχ οϑ]ᾶο δ ἔρισιάο σομπῆις, δὲ απᾶθ 



ΔΟΓΟΣ 5. : 887 

ἘΔ, Οἰιατε. ὟΣ. [165.] ᾿Εᾶ. ΒΓ, ΤΥ. (77. 
ψυχρὸν καὶ τὴν κατὰ τὸ ξηρὸν ἀαὶ ὕγρόν.. ἔσταν δ᾽ εὔ- 
χράτος ἡ τοιαύτη κατὰ τὸν τῆς ὄλχμῆς καιρὸν, οὐζ ἡκίστα 

δὲ κᾷν τῷ κατὰ τὴν παραμμὴν, ὡς ἐκείνοις πρέπεις τῆν 

μὲν γὰρ ἀρίστην κρᾶσιν ἔσχεν τὸ σῶμα κατὰ τὴν τῶν μειρα- 
χίων ἡλιπέαν, αἵ δ᾽ ̓ἄλλαν πᾶσαι χείρους ταύτης εἰσὶν, ὡς͵ 

ἐδείγϑη. καὶ μέντουν καὶ τοῦτ ἀναμεμνήσϑω, ἕν τν ὃν αὐτὸ 

τῶν εἰρημένων. διττῶν γὰρ οὐσῶν ἐνεργειῶν κατὰ τὰ ζῶα, 
τὰς μὲν σωματικὰς οἱ παῖδες ἀρίστας ἔχουσι; τὰς δὲ ψυχι- 

κὰς ἡ μετὰ τοὺς παῖδάς ἡλικία μέχρι τῆς παρακμαστυκῆς- 
οὐχ ἔστ δὲ καὶ ἐτῶν ἀρυϑμῷ περιορίσαῦ ταύτας, καϑάπερ 
ἔνιου πεποιήκασι, πλὴν ἢ κατὰ πλάτος; ἡβάσκειν οὖν ἄρχονταί 
τινες ὅμα τῷ πληρῶσαι τὸ τεσσσρεσκαιδέφατον ἔτος, ἔγιου δὲ 
μετ ἐνιαυτὸν, ἢ καὶ πλείονα χρόνον" ἄργήν τε τῆς παρα;μῆς 

ἴσχουσιν, ἔνιον μὲν εὐθέως μετὰ τὸ τριαλοστὸν ἔτος, ἔγνιον δὲ 
μετὰ τὸ τρισκοστὸν πέμπτον. τὴν μὲν οὖν ἰσχὺν ἅπαντες ἄνα 
ϑθώπου καϑαιροῦνταν μετὰ τὴν ἀπμαστύίην ἡλυπτέαν., οὗ μὴν 

τήν γ8 ὑγίειαν ̓ ἀπολλύουσιν; ἀλλ᾽ ἧττὸν μὲν ἐπάυγετὴν ἔχου: 

ἂχ ἤοοὺ οἱ δυο. ἘτὶεῈ αἰΐοπη πιθᾶϊ: ἐδααργδιη θα 
δἰ αβπιοῦ! ἱπίεπίρὀχίεβ ἵπ ἱρίό ὑίροτίβ ἐθιηρόγθ; ἐπαχίπιθ 

γοῖο π ἀφοϊ!παίίομθ, φτγοιξ ἱρῆ οοπγοηΐ,, Ορίίπιαπι 

πιαηααθ ἐδηιροιῖαπι ἵπ ἀἀο]οίοεμεία σΟΥρΡὰ5. οΡεπθέ, Ὑ6115 

ᾳπᾶβ ΟἸηη65 δοίαίθβ ἀθίθσουθβ πᾶσ [χπὸ,; πὶ ῥυῖθ οἢ 

οἤοπίαα. Αἴαπα πος ἴδηι τηθηη 16 δοπνοπίαξ,. τπππμαι 

14 ἀποσαδ ὃς 115, ἀπδ6 ἀϊοία [απξ, Θππμι οπΐμι ἀπρ]1ο68 

δοίΐοηθβ 1 δαϊγηα ΠἼΡιι5 ἢπξ, δετίθ σουρουεβαβ ὑΠΕΡῚ ῬΥΘΘΞ 

οἴριιαβ ορείποπε; αᾳαᾶθ δπίμηϊ ἔατιε, δα ἅπᾶθ ἃ Ῥαονὶδ δᾶ 

ἀροϊπαἰϊοποπι τιδαὰθ [ποοϑᾶϊξ αθίαβι Ϊο ἕαηηθῃ οἷ μδβ8 

δείαΐθθ ἀΠΠΟΥΠ ὨΠΠΙΘΥΌ ΟἸΤΟΙ ΤΟΥ 6 6., Φπθ Δ ἀ πο πγα 

ἜΠΟΣ] ξδοοτυτιπε, ΠΗ ἔογέθ 1π᾿ Ἰααἰπαϊπιθ σααᾶοα: Ἐχσρο 

φῬυβοίοοσα αὐἱάδιι ἱποίρίαπε 4114], ἘΡῚ «παῖξαι ἀθοϊ ματι 

δ μ μη ΘΧρ νου πηῦ; «ΑὐἸάαῃη ἀπὸ Ῥοΐς δημπο, δα ἔϊδπῃ 

ΔΗ 118. [ητπτ Ῥγδοίοσθα ἀθο δι ομῖ5. ΠΟΠΠΆΠΙ ΒΑΡ επξ 

Παπι ἃ ἐγ σϑίϊπιο δῃπὸ, ΠΟΡΠΏΪ μος ααϊπέμμι δἰ ἐγῖσο- 

διχαμη. Ασ ΤΌΡῸΣ ααἰᾶθμ ομηηΐρα8 ΒηϊητΠαν Ῥοῖς 1ρίαπέ 

[ΠΏ Ὑ]ρουθ δϑίαξθη), ποῖ ἰαπιδι Ἠΐ [απ αΐθιι δυητπην 

ἰαυαθὲῃ σαϊπαβ μαὴο ἅπάπι απΐθ ἸασάαΡ]οτα Παροαιί. ὅδ6- 
ΒΡ 2 



288. ΤΑΖΕΜΟΥ. ὙΓΙΕΝΩΝ 

Ἑ ἃ. Ὁματῦ, ὙΙ. [165, 166.1΄ τ ἘΔ: Βαεῖ. ΤΥ. (277. χγ8.) 
»᾽ ΄ ΕΣ 3 52 » ΄ ΒΩ , ΞΖ -“ σιν. ἢ πρόσϑεν, ἔχουσι δ΄ ὅμως οὐ μόνον ἄχου γήρως ἀρχῆς, 

35 τ δι᾿ τ ας 3 ἀν τ ᾿ “ ε΄. .« ᾿ " Ξ5 

ἀλλὰ καὶ κατ αὐτὸ τὸ γῆρας ὅλον, ὃ δὴ δοκεῖ τιυσὺν εἶναι 
, - ΤΣ . - 

γόσημο, φυσικὸν, ὅπότοαν μήτ ὀδυνῶνταί τι, μήτε τινὰ τῶν 
- ᾿ ΄ 

. δνεργειῶν, αἷς εἷς τὰς χατὰ τὸν; βίον (278) πράξεις γρώ- 

μεθα, τελέως ἀπολέσωσιν, ἢ μὴ παντάπασιν ἄῤδωστον ἔχω- 
΄ 53: ͵ὔ - 

συν, ὑγιαίνουσυν ὑγέειαν. οὐσαν οἰκείαν γήρᾳ. μεμνῆσθαι 
γὰρ, δεῖ που. καὺ τῶν περὶ τῆς ὑγιείας ἀποδεδειγμέγων, ὡς 

: “ “ ι "πάμπολυ τὸ πλάτος αὐτῆς ἔστιν. εἰ δὲ χαὺ τρίτη τίς ἔστιν 
διάθεσις σώματος, ἣν οὗ πεοὶ τὸν ρόφιλον οὐδετέραν ὄγο- ἔ 5.9} ᾿ 

, ῃ Φ ὩΣ » ἢ " ἘΡΕΕΗΥΣ 
μάζουσι, τὴν τοῖς ἔφ πυρετῶν χαλεπῶν διασωϑθεῖσιν ὑπάρ- 

τς ᾽ὔ [ - " 

χουσαν κατὰ τὸν τῆς ἀναλήψεως χρόνον, καὶ τὴ τοῦ γήρως 
ἡλικίᾳ, τὸ μὲν ἔξω νόσου τοῖς γέρουσιν εἶναν “πάντως 

ΝΣ ΦΉΡῚ -" ὑπάρξει, τὸ δὲ τὰς ἐνεργείας ἰσχυρὰς ἔχειν. ὁμοίως τοῖς 
» 7 ἜΞΩ, 35 Π 5 
ἀκμάζουσιν οὐχ ὑπάρχει. ἀλλ᾿ ἐὰν, εἰς ὅσον γέρογτυ γρεία 

ἐς ,ς 7η 
βλέπειν τε καὶ ἀκούειν καὶ βαδίζειν παὺ τἄλλα πράτ- 

," α᾿ 3,52: ι - . 5.5... τειν δύνασϑαι,. μηδὲν ἐλλίτη τὸ σῶμα, χαὶ τοῦτ᾽ ἄν τις 
, ᾿ .) - 

εἰχότως ὀνομάζον γέροντος ὕγίειαν, ὅλον τοῦτο λέγων 
ε«, ᾽ὔ ᾿ «ς λῶ. ε ΄ 66 Θ» ’ ᾿ 

ὑγίειαν γέροντος, οὖχ ἁπλῶς ὑγίειαν. [166] ἐκείνη μὲν 

σονται. παῖ μαροηξ ποι [Οἱππὶ τιβαπιθ δα τπϊθπιη Γθπβοίπι- 

εἶ, ψϑρππι, δἰΐαχα ἦπὶ ἱρία ΓΘπϑοϊαΐε ἑοία, 4πα6 ἱρία 4πο- 

αἴθ. φυϊραβάδηι παίυτα!5. οὔθ τπουρὰβ νἱάθίασ. οπαπι 

δπμγ πο ἄοϊοτο δησιπΐαν τ|10, πὸὸ ἈΠ] ΔΟ ΟΠ ΠῚ 

ΘΑΥΊΔ1}., Τρ Ὲ5. δᾶ νἱΐαθ στ θυᾶ ΤΥΣΙ ΠΤ, δὐιξ ρθη 8. δτιῖ- 

Γογυαῦ,. απΐό οὐληΐηο πη ΘΟ, ]Πγὰ ποῖ ΒαΡροπέ, πείφιθ (δ ηΐ 

βαμὲ [απϊΐαΐο, ἐπδε Γοπθοξαί: Πξ σουσσαα. Μη ηΠἜ6 οπΐπη 

Ῥτοΐδοΐο “ορογΐεϊ βου, 4πῶ6 (6 [αμῃϊαίθ ἀδιπουταία 

Γαπξ, παρα αποᾶ διι}014 Πὲ ε7ι5 απο. ζάπι αὶ ἑεγα 
αυοαὰθ οουρουῖβ αἴδοο ε, φπδ ποηΐγααι Ηθγορ Ή τι5 

ΘΔΡΡΕΙΙαΐ, ᾳπδε ἴπ 115, 41 6 σγανὶ δναίδυπηΐ ΓΈΡΥΣ, σοη-- 

ναϊθίσθμἹ ἰθιαρουα σου αν, δὲ ἔθ η11} δοίαξθ, ομνπῖο δχ- 

ἐγ υπου στη. ἴθιο5 δσατιξ, δοίίομθβ ἰαητθ Ῥουϊηᾶθ, τιΐ 1, 

(ὮΔ ἴπ Φογθ δοίδεϊβ Γατπιέ, ἔἤγχγηαβ ναϊδηΐθβημθ πο μᾶΡ6- 

Ῥυπέ. αεγθμ, ἢ δ νἱἀεπδαμπι, ἀπἀϊοπᾶπι, ππρυθάϊ6π- 

ἄππι «δαθθ. ἴαοϊεπᾶα, ατ86 δηΐ οχρθᾶϊαπε, σουριβ 

ΜΏΠῸ τποᾶο ἄδῆέ, οἰΐδιη μοο 7016 ἔδηῖβ [δυιτζαΐθπι ἀρρ6}65, 

ταἰΐααθ ἰοίτπη μος ἤππροιϑ, [δπὶβ (αητίαΐομι, ποι Δ ίο αξο 



ὍΌΓΟΣ Ζ. .- - 680 

ἘΔ. Οἰιατε. ὙἹ. [166.1 - τ ἘΔ. Βαῖ. τὸ, 1(α78,} 

γὰρ “ἄμεμπτός᾽ σεν τὴν διά τῶν "ἐνεργοιῶν ᾿ἀροέη, 
μεμπτὴ δ᾽ ἡ τῶν γεθόντων:" ἔχουσα γὰρ “ἁπάσας τὰς ἔνερε 
7είαρ οὐδεμίαν ἐῤῥωμόνην ἔχεν: καὶ δή καὶ τὸ γηθόχομες 
κὸν ὀνομάξόμενον μέρος τῆς. ἰατρικῆς σκοπὸν ἔχει. τεὴν 
γεροντυκὴν ὑγείαν εἰς ὅσον οἷόν τὸ. διαφυλάτεειν. ὅσα δὲ 

- δώματα γοσώδη ματασκξυὴν ἔσχηκεν εὐθὺς ἐν τῇ πρώτῃ 
γενέσει, " ταῦτα τὴν ἀρχὴν μὸν οὐδ᾽ ἀφικνεῖτοί ποτε εἷς 
τὸ γῆρας, “εἶ δ᾽ ἀφίάοιτο, πᾶντα ἔν γέ. τι γύσηφά ἡγρόνιον 
ἴσχει. προὐϑέμεϑα δ᾽ ἐν τῷ γῦν λόγῳ περὶ τῶν" μόχϑης 
θὰν "ἐχόντων κατασκευὴν διελθεῖν, αποποῦντες, ὅπως ἄν τες 
αὐτὰ φυλάττοι πάτα τὸ πλεῖστον ὑγιαίνοντα: ΔΥΠΝ ΤΠ 

Κεφ. γ- ̓ Τὴν ἀρχὴν: αὖν: ἀπὸ τῶν ὁμαλὴν. τὴν ̓δυσ- 
ἀρᾶσίαν ἐν ἅπασι τοῦς μέβεσι. τοῦ σώματος. ἐχόντων ποσήσάς. 
μϑνου. λέγωμεν ἤδη, περὺ τῆς ϑξομοτέρας πράσεως: οὐ μὴν 
ἐν τῇ χάθ'- ὑγρότητα: ποὺ ξηφότητα “σὐμμετρίῳ- μεμπτῆς. 
εὐθὺς μὲν" οὖν π᾿ ἀρχῆς ἢ "τοιαύτῃ : "φύσις, ποῦ: σώματος 
ὑγιευγοτέρα, φδίγεξαὶ τῆς Ἰκο; ᾿ἀμφονέρας τὰς᾿ ἀντυϑέσεις 
ϑυδχράτου" λέγῳ: δ᾽ ἀμφοτέρας, τῆξ᾽ τ κοτὰ « «θερμότητα 

ΤΑ ταΐοτα. Ἐᾶθο “δμΐδι Ῥτορῖου ἱρίατα ἐρξμίηδπ οἰ δαποια 

πηΐερτα εἴ; εὐ ἄθ᾽ 4πᾶ σὔεε!. ποῖ: Ῥοἵπε, [εμττῃ [ρρλίοϑ. 

ἜΘΟΥ ΙΠΔΟὩ1185. πόπ  γαῤαί; απδιῦ 8 ΘΗΣΗΙ Οτη68 - ΘΟΙΔΟΣΕΒ 

Παροῖ, ἩΜΠΑτα ἐάναθη. να! !άδτη Παμοῖ. Αἰᾷποι αἄρό! 118 
Ῥᾶγδ αὐ, ἀπο [ξπιδϑ τορίξ δὲ πιοάθχαξαν, Ἢποῦ ἰδηΐαια 
ὁ 1 Ε11ὰ αἰρισῖν, πὲ ἰαν ϊαίοτα δογατα, απαίομτ5᾽ Πόρὶ Ἠδθε, 
Ἰαθαΐαν. ΟοΥρογὰ ψΈο, απδ8 α΄ Ῥεῖ ἤδεϊπΥ σδχιοταϊίους 

ὙοΣθοία ἴαηε, εα Ῥίδτιθ δὰ Γοηδοϊξετα παπαπαυν ρόγνε- 

απ, απτ, ἢ αυᾶπᾶο Ῥεύνδπδυηξ,, ππο Τα  τθῖω ἀϊαξπο 

Ὑπουθο ροηί8. ἸΑΡοῦϑηῖ. Ῥεέοροίαίμηιβ. ἀπξομα ἴῃ. μοο ΠΡτῸ 

ἂς 115. αἰεγοτε, (πὶ νἱῆοίο οουρονῖβ απ βαίπ,, ᾿δίᾳαδ, 

168. ατιόπιδἠηοδυτη ἴαπμοβ ριαντμάτιηι ἐοατητιν, ἀϊδάμἐν εχ. 

Οἂρ: ΠΙ- ἙΕγβὸ πτεσ.: αἵ “115 Γατάριο, 401 “ἀεαπάϊοην 

τί Ομλμ Ρτῖ5. ΘΟΡΡΟΥΙΒ. ῬΑΥΉΡΙ5 ἐπ Έε Ί ρου εια Βαρεπῦ, ρτξ- 

τῆλ ἄ8 115. ἀϑϑιῖτθ, ἀπὲ ΑΙ Τα 5 “οι ογδυιθαίσση. [ΟΣ 

Τὰπέ, οαρέθγανη ἴῃ - Βυιμηα!αῖα 80. Ποοίίαία ὑποάϊος [6 Ἴά- 

Ῥεηΐ, .Αο' [6115 αιϊάδιπ οοΥρουβ παίατα 80 1π1{ὸ Παξίπι 
ΤηΔΡῚ8. ΔΌρατδξ (αῆδᾶ, ἅπάᾶμι 66; ἀπὰς 1π. υαἰγδαῦθ ΘΡβοπΠομΘ 
νἱποία εἴς πίταπααθ ορροπῆομπεπι ἱπίθΠσο, δὲ ᾳπᾶθ δχ 



ὅρὁ 13 ΖΕΉΝΟΥ ΟὙΣΙΒΙΝΩΝ 

ἘΛ:- ΟΒᾶτε, ΥἹ. 566. -- τ 8: ΒΑ ΥΥ. (78) 

χαὶ ψυχρότητα ;- “αὶ ἑξῆς καϑ᾽ ὑγρότητα, καὶ ξηρότητα. καὶ 

τούς τε ὀδόντας φύσεν ϑᾶτεον, παὶ φϑέγξεται, διηρϑρωμένην 

φωνὴν, καὶ βαδιεῖται ϑάττου, αὐξήσεταί τε κατὰ τὴν ἄναλο- 

᾿γίαν -ἑκάσετότε. τῶν -ἐτῶν..." ἐπειδὰν δὲ τὴν. τῶν. μειρακίων 
ἡλικίαν  εξέλϑηῃ, τὸ μεταξὺ πᾶν ὄχον τῆς. “παραμμῆς σα- 

φῶς. πλέον ἤδη φλεῖεαι θερμὸν, ὡς τοῖς. ἀπὸ ̓ ξαγϑῆς ἂν 

ψοσήμασί τὸ -καὶ συμπτῴμαόιψ. εὐάλωτον ὑπάρχειν. ἢ γάρ 

τοι. πολλὴ: «ϑερμότης ἐκδαπανῶσα τὴν ὑγρότητα ξηροτέραν 
ἐργάζεται: τὴν κρᾶσιν. ᾿ οὔσης δὲ καὶ τῆς τῶν ᾿ ἀκμαζόντων 

ἡλικίας. υϑέρμῇς,», ἥ. συζυγίᾳ τῆς κράσεως αὐτῶν ἔσται ϑερμή 
τε ἅμα χαὶ ξηρά" χολὴν δὲ ἔν ταῖς, τοιαύταις. πράσεσιν " 

ὦχῥά {{ε- ποὶ ᾿ξανϑὴ φαλούμένῃ. πλεονάζει. τοὺ οὖν οὕτως 

“εφυκότας: ἄχον; μὲν. τῆς τῶν. μειρυκίων ἡλικίας. ὁμοίως ,ρή 

τρῖς ἀριατώ περυκόσν. διαιτῶν; ὑπὲρ -ὧν εἴρητο 'χατὰ τὸν 

ἔμπροσθεν. λόγον", ἐπειδὰν δὲ. τέλειον αὑτῶν ἢ) τὸ σῶμα, δια-: 
σηόψασθάν, προσήπευ; “πότερον ὑπέρχεται τὸ περιττὸν τῆς χο- 

λῆδ: αὐτοῖς «ἅμα - τοῖς διυχωρήμασιν,. ἢ ἢ «πρὸς τὴν ἄνω ποι- 

λίαν, δρυμῷ. { κότω: μὲν" ὑπιόντος αὐτοῦ, «πρόδηλον, ὡς χρὴ 

ΑΔ: οἵ: Τρ ρα, οοπηῆέε,- οἔ, ἀπ86. 6ς “παγαϊᾶο., οἱ ἤοσο, 

ἀραάθια. ἀφαΐθα δάδε. οστ5 ν, 6ὲ οὐδαβ. δὐθοπϊδξδτη ψοοθαὶ 

φτοίδγυοί,, οἱ οἰ διη Ὁ] ας, οἱ βμρΌ 5, ἀππῖβ δ γ»χγος- 

φοΙάδδαιι ἀποτο[οοξ. Ροίϊοα γεγο, αὔᾶτι «ἀο]οίοομίϊδθ 

ταυιχοβὶ ΘΟ ΡΙ Θνοχῖξ, δχιπᾶς δα ἀφο πα ομθ μι, τιβατιθ χη 8 }1- 

δα φαλάτου ΔΡΡδιθθιξ,  β6 ΤῈ ὑππα, ποθ 15.,. ἕαγη [γιπρίος 

η 6115. 4π886. ἃ Ὁ116 ΟΥ̓ ΐαΥ, ζἕαοιΐς δὲ Ὁ ποχίᾳ. ΟΜ] α8 

-πιϑαΐαπ6. ΟΑ]ογ,),.. ἅπηι Βαπιογϑια ὩΡΓαπαξ, Ποοῖτιδ ἑοπαρεγὰς- 

απεπΐαχ τϑᾷα!!,.. -Αξ απ. Ποτοη5 Ἶατα αϑίαβ Ἰΐθια οα!άα 

εν πἰμηναχι σοιῃροῆΐα: βου τη ΘΠ ΡΘΥ.6Β οθ114α ἤγαθ] ἢο- 

φδαὰρ αὐἰξ, ς [κα Δ ΠθῈ5. δαΐομι ὑθμιρεναηιθη 5. 0115 ἀρππ- 

“ἄαγο,. στα ὉΆ1Π144. μη Πανα. [οἹεῖ. Εγρο, αυἱ Βαο πᾶμιγα 

ζαλῖ, 4: δοίδΐθμι πβαὰθ δἀοϊδίοθπίιαθ Πυλητον. δἀμποαμάϊ 

115 Γἀπξ, ααἱ ορίζηιαθ ἔμτιε πιαίαγαθ:. ἀθ αθὲ5 ἀϊσξαμ {πὶ 

Ῥταθοοάθηθιβ ο.. Ῥρῆφα νοῦο, «παπν ἀρ ολπίπμα θοσιιπὶ 

οΟχραβ Πὲ, σοπβάθσγαχο. οροτίθε, Ὀΐραιηπθ Ὁ1118. Ἔχογεπιθησ 

ἴατα 1118. ῬΡῈν αἴναπι πα οατῃ ξαδοίρτις Ἔχραδίτσ, ὅπ δά 

Ταροσίοχοπς. σεπίγοχ. ξοχαίησ. 91 οπὶπὶ ἀεογίπη ζεγαΐαν, 



ΤΟΙΌΣ.. Ζ.. ὅρα 

ἘΠΛ. Οματε, ΨΊ. [166. 167.} Ἑᾶ. ΒαΓ. ΤΥ. (αγ8.) 

οὐδὲν περιξργάξεσθαυ, πρὸς δὲ τὴν ἄγω γαστέρα φερομέ- 

ο ψρυ, δύ ἐμέτων ἐκκενοῦν, μακρὰν χαίρειν εἰπόντας ἐπχείνοις 

τῶν φιλοσόφων ν ὅσον κωλύουσι μετὰ τὰ υμνάσιᾳ σρὸ πὶ 

τροφῆς ἀφ᾽ ὕδατος χμαροῦ ἐμεῖν, οἴνῳ γὰρ οὐδ᾽ 

συμβουλείω᾽ τηνυοιῦτο, χρῆσϑαν," πϑὴν εἰ δυσχερῶς εὐ 

ἀφ᾽ ὕδατος. εἰσὶ γάρ τύνβς καὶ τοιαῦται φύσεις σωμάτων, 

αἷς συγχωρητεαν οἴγου γλυκέος προσφέρεσϑαι, εἰ προπίον- 

τὰν αὐτοῦ τὸ ὕδωρ. ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον, ὅταν ἡ πρᾶσις ξξ 

ἀργῆς ἦ θρμοτέθα τε καὶ ξηροτέρω; πρὸς τοὺς ἐμέτους ἐρ- 

χεσϑαν" καὶ γὰρ ταὶ μᾶλλόν εἶσιν οὗτον χολώδεις ἐπὶ τῆς 

ἀκμαστυκῆς ἡλιαίος. χαὶ δὴ καὶ γυμνάζεσθαι βέλτιον αὖ- 

τοὺς, οὐκ ὀξὺ καὶ σύντονον γυμνάσιον, ἀλλὰ ὀχολαιότερόν 

τὸ χαὶ μαλακώτερον" εἰσὶ γὰρ δὴ καὶ ἰσχνότερον πάντες οὗ 

τοιοῦτοι, συμπεφώνηται ὁ δὲ τοῖς 7υμνασταῖς ἅπασι, λεπεύγειν 

μὲν τὰ ὀξέα γυμτάαια, σαρχοῦν δὲ τὰ βραδέα. [1071 τινὲς 

δὲ καὶ τῶν σφύδρα δερμῶν τὴν πρᾶσιν οὐδ᾽ ὅλως χρή- : 

ζουσυ γυμνασίων, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ περίπατός τε καὶ ᾿ λουτρὸν αὐτοῖς, 

φουῆαϊ, ποῦ ἄσθροτο. 68 (οἸλοξΐοβ ὅϑίπ Γιρουῖοσθπι ψοχιτ 

ἔρθι Ῥϑίαϊ, ρϑὺ ψομηίαμ, ε Θπιϊ οι ἀστα, [ο]τοοῖ Ἰοπρο 

ψΆ]οσθ 78ΠΠ5 ῬΒΠΠΟΙ ΟΡ 5 δ, 411 σομπιετ 6Χ δαᾳπ8 ἰορίάα 

νοῦ ΘαοΥο Δ οη 65. πίε τρεῖς νϑίδηϊ, Ναη νἷπο πὲ 

ἱρί ἴατιθ ἔμπα οἱβ πιξοιιᾶπηαι ᾿πα[ονῖπι,. τἶπ᾿ ἀΙβησατον 1ᾷ 

Ἰαοίατ 6χ.. δαθδ, Θαῖρρθ οἰαβιαοαιϊ «παράβμι ̓  ΟΟΡΡΟΥΏΙΗ. 

πιαίανας ἰατΐ, ααρα5 πα νἱπῖαπι ἄπϊοε, [εα 1 ἀαθδηα 

Ῥυῖαβ ῬΙθουῖπε, οἷ οοποεᾶοπάμμῃ. Ῥυδϑίοσϑα φέαγα πχαρί55 

ὨΡῚ δια ρθυπιθηίαμ ΘοΥαπ, ΔῸ 1Π1Π0 ΟΑἸ]Δϊπι8. βοοΐπδαπα 

ξαΕ, νόμο ροίοπάα εἢ, Ῥγορίοσεα «αοᾶ τηὰρῖ8 εἴδη 

μ1 ἈΣΠΟΙ [μπὲ 18. Ψ ΒΟΥ 5. δϑίδξβ, Ουΐῃ εἴ δχϑγοίίαυ! 5 

ἈΠΠ1Ὸ5. οἵδ, ποῦ ΠΟΙ ΕΡΙθ 5 Θχοτο ἐδ το πέΡ τ οἵ ψϑμοσα θη 

Ῥὰ5, (οᾷ Ῥοΐία5. ἑατ]8. οἵ τη 1110 15... Θ πὲ ΘΆΪΏΙ ΟΠΊΠ65, 

αἱ Ποὺ ἤαξα ἔππΐ, ϑρδοί ἰουοβ, Οὐδ οσοβ γέϊο Θχθγοξίαιϊο- 

1165. οοπέθηξα σγιαπαανῦν οπιαλτ δχίεππαμξ, [οα Ἰεπΐαα 

φοηΐτα οοΣρτ5 ἱπηρίθηξ, Θαμί σαγῸ εὖ 6 ΧΣ 118, 481 ἱπηρθη [8 

οαἶτάο ἐθπροταιπθηΐο απὸ, ααϊ Φχϑιοξίανί ῬτοΥα5. πομ ἅε- 

Βᾷοταπί, [εὦ αριπᾶάβ [ιῖ5. [αὐ ϑξαοϊατιξ ἵπαμια]αΐο, ὃ41- 
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ἘλΔ, Ὁμάττ, γι. [[67.} , ἕπῃ ἘΛ. ΒΓ ΤΥ. (5γ8.) 

“ἀνατριψαμένοις ᾿ ἐλαίῳ μαλακαῖς τρίψεσι. δριμὺ. γὰρ καὶ 
᾿Θϑερμὸν χαὶ δακνῶδες τὸ διωσνεόμξνον ὦ ἀπὶ αὐτῶν ἐστιν, οὐκ 

ἀτμῶδες οὐδ᾽ ἡδὺ καὶ ἄδηχτον. οὗτοι δὲ χαὶ τοῖς μετὰ 
τροφὴν χαίρουσι" λουτροῖς. παΐ τυνες. αὐτῶν ἄπιστον ὅπως 
ἐπαχύνθησαν ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ διαίτῃ. παλαιὸς. δὲ οἶνος 
ἐγαντίος αὐτοῖο ἐστι; οἰχξῖος δὲ Ἔ λευκὸς χαὶ λεπτός. ἔπι- 

βλέπειν δὲ ἐπὶ πάντων τῶν μετὰ τροφὴν λουομένων, μῆ 
πως χατὰ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον, ἔνϑα πεῖταν τὸ ἥπαρ, 

αἰσϑάνονταί τινος ἀλγήματος, ἢ βάροῦς, ἢ τάσεως. αἵ γὰρ 
τοιαῦται κατασκευαὶ τῶν σωμάτων ἡπατικαῖς ἁλίσκονταν 
ϑύδοις 5 ἐὰν ἐδηδοπκότες λούωνται. κἂν αἴσϑωνταν δέ ποτε 

τοιούτου τινὸς συμθιτώμοτος, αὐτίκα διδόναν τ τῶν ἔκ- 

φραττόγτων τὸ ἥπαρ, ἀπέχειν τε χαὶ τῶν Τοχυχύμων' ἐδεσμό- 
τῶν, καὶ μάλιστα ὑσὰ γλίσχρα... λέγεταν δὲ ἼΕῸ αὐτῶν ἐπὶ 
πλέον ἐν τὸϊς τρίσὲν ὑπομνήμασιν, ἃ περὶ τῶν ἂν ταῖς 
τροφαῖς δυνάμεων ἔγραψα; παὶ τῷ περὶ τῆς εὐχυμίας τὲ 
ερὶ κακοχυμίας, ἔτν τὸ τὰν τῷ τῆς λεπτυγούσης δυρίτης: 

θαι δὲ 1η01}}185 δκ οἱδο ἔγίοεῖο, ἀόα παπιᾶπο δὲ τποῦς 

ἄαχ οαἰϊάπηι 14 ἐξ, ἀποᾶ ἃν 8ῖ5. Ἔσπαϊαῖ, πὸρ ΒαΠίαο- 

Τὰ, πδὸ [ααύς,, οἰασαθ τπούίαμ; μὸ85. γεγο α οἵρίβ ποῖ 

ἀξ Ῥαϊπεαμα αναΐ, "Ὅλα γαγὸ βουτῖα ἱπογϑαῖρης 6, 

αὔδπι εἴΐδηι οὐθῖ [πηΐ ΥΘΟΔΙΙ οχ Δ} νἱοία8 γαΐϊοπθ. 

Ἀπδααστα δπΐθηη ψίπθτη Ἰηϊμαϊοππι Πἷδ εἢ; δἰθτπι νϑτὸ δὸ 

ἴεπμε Ἰάοπεῦσα δῆ, Αεπίπιαπάῃπι δαΐθμ ἴπὶ ΟΠ ἶΡτι5 οἴ, 

δα: ἃ οἷο Ἰαγατνῖαν, πῦτα πὶ ἀοχίτα Ῥσϑθοοσ!ογι πὴ Ῥατΐξε, 

ΠῚ Πίατη 16οαν οἱ, ἀοϊοσθπι δϊαπθια, δαΐ σγανιϊαΐθπι, δαΐ 

ἐξαπόγιεμι [16 8ξ. -Ε7αδηλοῦ! πιάτα ΘΟΥ̓Ροχτιηλ {ξάΐτιδ 

ἠφοιοτῖβ ὙΕῚ5 ἘΘΏΤΑΤῚ [ο]6ὲ, ἢ θ6]πθο ροίξ οἰϊατα πἴαπ- 

Ἐατ. Ας ἢ αὐᾶπᾶρ δ᾽αϑαιοαι ἁαποᾶ νἱθτιπι [Θπεϊτιπέ, 

1Ππ|ὸὸ ἀαπᾶπη ΔΙ Ια ΠΣ δόγμα, ἀπᾶ6. οὐ ποξαπλ 6 οαν 

μρεγεπΐῖ, δΡΠΙπθπάπτηηιιθ 8} 115 οἱθί5, «υὲ οταίϊαχῃ εἴπ 

οἱππὲ Γαοοτίαι, δὸ ρομπίβηγ ἢ 1146π: οἸαποῆ ἢπί. Ὅ6 

μῖβ ἀϊοίαπι «ρηνᾶς πορὶ5 οἱὲ ἴπ' εὐῖρα5 Ἴρυῖθ., ἀυο5 ἄς 

ἀΠτηεπΐογατη ζΑΘὨ] ΔΕ Ρ 8. ΓΟ ρῆτηα5: ργαθέεσθα ἱπὶ δὸ ΠΡΥΟ, 

, ἀποῃ 6 Οὐ018 ῬΌΠΙ δὲ γηδ]ῖϊ [πσοὶ δαϊάϊπληβ; 1ομαάπα ἐπ 
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ἙΔ. Ομᾶτε, ΥἹ. [167.] ες ἘΔ, θα. ΕΥ͂. (2478.) 

καὶ γὰρ οὖν καὶ χρῆσϑαι ἐν τοῖς ἀλγήμασι τοῖς καϑ' ἧπαρ 

ἄναγκαῖόν ἔστι. λεπτυνούση διδίτη, μέχου περ ἂν αὐτοῖς 
ἄνώδυνόν᾽ τε καὶ κοῦφον γένηταί πως τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον. 
ἀγαϑὸν δὲ καὶ τῆς κόμης τοῦ ἀψινϑίου τὸ ὑπόβρεγμα προσ- 
φέρεσθαν, καὶ τὸ διὰ ταύτης τε παὶ ἀνίσου καὶ πικρῶν 
ἀμυγδάλων συντυθέμενον, ὃ δὲ ὀξυμέλιτος ἄμεινον πίνειν 

Ἔν τῷ μέσῳ χρόνῳ τῆς τὸ ἔξ τῶν ὕπγων ἀναστάσεως καὶ 
τοῦ λουτροῦ. προχατειργασμένων τὲ γὰρ τῶν ἄναδεδομένων 

εἷς ἧπαρ ἔξ τῆς γαστρὸς ἄμεινον προσφέρεσθαι τὰ τοιαῦτα, ᾽ 
τῇ τε ἐξ αὐτῶν ἐνεργείᾳ χρόνον τινὰ δίδοσθαν πρὸ τῆς 
τῶν σιτίων προσφορᾶς. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ διὰ τῆς καλαμίν: 
ϑου φάρμακον, οὗ τὴν σύνθεσιν ἂν τῷ δ' τῶν ὑπομτημά-- 
τῶν ἔγραψα, ἀλλ᾽ ἐπί γε τῶν χολωδῶν χράσεων φυλώάττε- 
σθαι προσήχεν τὴν συνεχῆ τοῦδε χρῆσιν. καὶ μέντοι καὶ 
ὁπότε τις αὐτῶν γρῆταν αὐτῷ τῆς χαϑ ἧπαρ δμφράξεως 

ἕγεχεν, ἄμεινον δὲ ὀξυμέλιτος πένεσθαι. τὸ δὲ τῶν τρο- 

φῶν εἶδος; εἶ “μὲν ὑπαλλάττειν ἐπὶ τὸ βόξιον ἐθέλεις τὴν 

φρᾶσιν τῶν οὕτως ἐχόντων; ἐναντίον ἔστω τῇ δουυζυρες 

ὭΡγο 46 αἰβούτί νς νἹοΐ5 βοβουρ; ᾿Θαΐρρο «πὶ ἀοϊουθι 
ἴῃ Ἰροίποτς [εππιπιξ, 115. 14} νἱοΐαβ σαϊΐοπα πἰοηάαχῃ ὁπι- 
Ὥϊπο οἰ, αποδὰ βπθ ἀοϊοσς οἱ ογανϊϊζοῖδ ἀοχίγσα πὲ 
Ἡγροοσποπάχχασα. ὍὉ116 ἴατιθ {πονὶΐ δὲ ἸΙαπούθση, ἴῃ ΠΩ 
τηδοογαία Πὲ Δ βηΙΙΙ Οομια, οἴϊευρθ; ῥγαβθίθσθα, αἀποᾶ 
ἴαγα ΟΣ 68.,), ἵπ1Π} 6Χ 8111{0 δὲ δὐΊαΥ 5 ΔΙΟΥαΑ115 ΘΟἸΓΙΟλατ ᾿ς 
αποά οὔἴἴδηι Ῥίθευθ ὃσ οσυμθίεθ, ρυδθῆδε ἱπ 6ὸ ἐθιῖροτῖα, 
ᾳποᾶ. Ἰπΐον [αυυθοπόμπθη ἃ ἰθοίο δὲ βαϊπειαγ ἰηϊονοθαϊ, 
Νὰ δὲ ροῆπαπαμι οοπίδοία ἴππε, ἀπαὲ ἐσ γψεπίγα δᾶ 7εοῦτ : 
αππεϊρυπαίαν, Ἐὰ]1ὰ ΦΧ ΡΟ»: Ῥγαοίαι, δὲ ἔθαιροῦ 5 Δ Πα 
ΘΟΙΤ ΟΡΟΥΣ δῇΐθ οἰραθι ἑπηθπάπηι ἃατί, Νοῖ ἱπιῖϊς 
οἰ οἱ υηβαϊοαπτθμΐαμι, αποᾶ ἀϊΔοα] αι πί Π6 ἢ γοοδπΕ, ΟΠ] 115 
ΘΟΙΡΟ ΠΕ θτα 15 ἀπατίο ΠΟΥ ΠῚ ΟΣ ΘΗ ΑΥἸΟΥ ΤΩ οτῖρῃ- 
τῦ8. ρα 1π ὈΪΠΙοἢ5. θη ρογαπιθσ 5. αν οτθ ορογίθξ 
Βα) 8. αἰπάτπτιι πὐσστη. Θ6ᾷ δὲ ἢ φαατάο ΠΟΥΏ ΠῚ αὐἰίρίαπι 
60 ῬΡΟΡἕοΣ 1θοίπιου 8 ΟΡ Πγ ποίου 65. τι, πΠΠ108 οἱ οχ 
ΟΧΥΒΊΘΙΙξο τὰ Ὀῆραΐ, Ῥόυτο δἰ μθθμε ἤρθοϊαβ, ἃ (αΐβ Πουπμ 
ὑεχαρουδιθηΐη ΨΕυογΘ πὸ τπ0}15 ἤπάοί Ἐξ ΘΟΉΓΑΥΪα εἴα ᾿- 
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ἙΔ. Οἴιαττ. ΥἹ. [107.} “ Ἐ4. Βα, ΤΥ. (ωγ8,) 
“- " , - 

κατὰ βοαχὺ δὲ γίνεταν͵ τοῦτο χωρὶς βλάβης, ἐπιστατοῦντος 
- 1 3 27) 3 . ἴω 

μὲν ἰατροῦ, σχολὴν δ᾽ ἄγοντος αὐτῷ τοῦ βοηθουμέτου το-- 
᾿ ᾿ς ἊΟ: “Ξ 

σαύτην, ὡς ἅπαντα ποιεῖν ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ. πράτ- 
ων 5 Ἴ ᾿ ι ἢ ΛΑ 

τοντὺ δὲ ἀνθοώπῳ τὰ πολυτυκὰ καὶ πολλαῖς ἀσχολέαφς δου-" 

λεύοντ' κάλλιόν ἐστυ μηδ᾽ ἐπιχειρεῖν ὑπαλλόττειν τὴν κρᾷ- 
σιν, ἀλλὰ τὰς οἰκείας τροφὰς αὐτῷ δοτέον. οἴχεῖαν δ᾽ εἰσὶν 
αἱ μὲν ὑχραὶ ταῖς ὑγραῖς, α᾽ δὲ ξηραὶ ταῖς ξηραῖς. 
ς ΄ ρος», - ΄ ΄ - ΠΝ, 3 7 
ἡ γάρ τοῦ ϑρέψις ὁμοιουμένου γίνεταυ τοῦ ϑρέψοντος ἐδ ἔ- 

σμτος τῷ τρεφομένῳ σώματι᾽᾽ Θᾶττον δὲ ὁμοιοῦται τὰ 
μὲν ξηρὰ ταῖς ξηροῖς. τὰ δ᾽ ὑγρὰ ταῖς ὑγραῖς. ἐπὶ δὲ τῶν 

Γχ ᾿ ;2 

ὁμαλὴν τὴν πρᾶσιν ἐχόντων, ὅσον πο ἂν ἥδιον ἡ τὸ βρῶμα, ; 
τοσοῦτον τροφιμώτερον γίγνεταν᾽ τῶν δ᾽ ἀνώμαλον ἐχόντων 
τὴν κρᾶσιν σωμάτων, ὡς ἄλλην μὲν εἶναν τὴν τοῦ ἥπατος, 
ἄλλην. δὲ τὴν τῆς γαστρὸς; ἤ τινος τῶν χαϑ' ἧπαρ, ἕτερον 
μέν ἔστι τὸ κατὰ τὴν προσφορὰν ἡδὺ, ἕτερον δὲ τὸ καϑ' ἕκαστον 
μόριον οἴπεζον. ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ καϑ' ἕκαστον μόῤιον οἰχεῖον 

ἐδείχθη διττὸν, ἕτερον μὲν τὸ κατὰ τὰς ἅπλᾶς ποιότητας, 

ἐπίοηρουδηΐίας ἀοροέ, πῆμα ψοσοὸ 1ᾷ Ποῖ οἰΐγα πιοχαπ,, 
ἢ εὖ φρυδοῆί σχηϑᾶϊοιιβ, εἴ αὶ οαγαΐαν [α΄ ἢ ἃ παροίτβ᾽ 

1ιρεν, τὑξ οπιμΐα ἴχο ἔειηροτα ρεσαραῖ. Νίπι ατιῖ 1π τορτι5 

οἰνιηρι5. σϑυίαιιρ. Θὲ μλ 118. τι 50 6115 ἀιπυίπρῖξαν ,», Βαῖς 

ταῖτιι5: οἵ, αὖῷ Ὧθο δηΐοε [απιρορδιη θη ἑαπα, Γαθπι τηπέατχο, 

Τρᾷ [αν ασῖα ΠΌ1 πα ππθηΐα [μα πᾶΐ, βόγγο δΡία Γαπῖ 

Βαμ4 15 αὐάοα ἀπηλθα δὲ βοοὶβ ἤσοΆ. Ναί Πο Θμΐμη 

πε, «αυτα 15. αἱ πτῖνιξ ΟἸθ 8. σΟΥΡΟΥΪ, ποῦ αἰας » αἴξη,114-- 

ἴαν,. ΟΠ π5. απίθαν αἰπιτ]αμαρ. ἤροα ΠΟοῖβ δὲ Βππηᾶα 

Ἡυμηαῖ5, Οὔραβ σότο ἀραῦαὶθ ἐ Πρ ΓΑ Θη ἐπ οἷν, 115 

αυδηΐο ἡποηπαϊαβ {πουϊξ, απο δοιπηθάτιιξ, ἰαηΐο τιΐϊατιδ Π 

χηασίὶθ ἨΠΕΡΊΘΙ8. ΑῈ απ ἱμπαθατα!θη ἔθη ρΘΥΊΘΊΩ Γαπξ 

οτθα, ἴξα αἰ μἰβ αἰϊαα Ἰβοίποτῖβ ἔθη ΘΥ̓ΔΙῊ ΘῊ ἔτ11} Πῖ, 

ΑἰΣαὰ νϑηέτῖβ, δπΐ δἰ Ἰσμ7115 ΘΟγπη}, απ86 οἶγοθ ἸροαΣ [αηΐ, 

115. ἀἰνου πη οἱ, συοα αῇαχαρία. Ταοππάδβι ες, Ὁ 60, 

ᾳυοά ουὐἴᾳαθ ῬαΣΕ εῇ ἸἀοηΘΊ.η1. Οποπίδην απίοσα. οἴνοπι - 

ἴασαι εξ. ἄπρίοχ οἵ, σηοά Πηστιῖῖς οοηνθηΐθηβ εἴξ, αἰϊπᾶ, 

«ποά Γδοαμ άπ βυιρ"οεε -ᾳααὶτταξο5 » «πᾶ, αποᾶ [εουπ- 
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ἘΔ. ΟΒαττ. ΤΣ [:67. ἜΣ ἘΠ Βαῖ. ΤΥ. (3. 379.) 

ἕτερον δὲ τὸ κατὰ τὴν ὅλην οὐσίαν, ἡ μὲν οὖν κατὰ τὰς 
ἁπλᾶς. ποιύτητας οἰκειοτάτη ὁποία τίς ἔστιν, ὀλήγῳ πρόσϑεν 

εἴρηται; μεταβάλλειν τὸ αὐτὴν βουλομένοις ἐπὶ σχολῆς, 
ὑπηρετεῖν. τε ἀναγκαζομένους ἐν ἀσχολίᾳ, [168] ἡ δὲ κατὰ 
τήν ὅλην οὐσίαν τῇ πείρᾳ μόνῃ" γινώσκεται. μεγίστην οὖν ἶ 

δύναμιν εἰς τὴν τῶν ἐσθιομένων τ καὶ πυνομένων κατεργᾶ- 

σίαν, οὗ κατὰ τὴν. γα(Ωγϑ)στέρα μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ 

σύμπαν τὸ σῶμα, ἢ κατὰ τὴν ὅλην οὐσίαν οἰκειότης ἔγει;, 
δύ ἣν αἵ τροφαὶ τοῖς. ζώοις ὑπηλλουγμέναι τὲ καὶ πολὺ δια- 
φέρουσαν ταῖς ἰδέαις εἰσὶν, οὐδὲν ὁμοῖον ἐχούσης τῆς ἐξ 

τῶν ἀχύρων τὸ καὶ πόας τῇ ἐξ ὀστῶν τε καὶ σαρκῶν; ἤ 

“τῆς ἐξ ἄρτων τῇ ἔκ κωνίου τε. χαὶ ἑλλεβόρου- χαὶ γὰρ 
ταῦτα ζώοις τισίν εἶσι τροφαί. γίνονταν δὲ καὶ κατὰ τὴν 

'ποιότητα οἰκειότητες, εἶ μὲν φυλάττειν ἐθέλοις τὰς “ρά- 
σεις, ταῖς μὲν ὑγραῖς τῶν ὑγραυνόντων ἐδεσμάτων ἄρμοτ- 
τόντων, ταῖς δὲ ξηραῖς τῶν ξηραινόντων, εἰ δὲ ὑπαλλάτ- 

εῖν, τῶν ἐναντίων. ἐπὶ δὲ τῆς κατὰ τὸ Θεορμὸν καὶ ψυχρὸν 

ἄππι. ἐοΐατη [αρβαπέαμι: απο ΠηαρΙοΙΡα5 ἀπ] Ρτι5 

τααχίμιθ αρίπμῃι ο-, 14 απαίοπαια Πέ, [ἀρϑτία5 ραθῖο οἱξ 

ξΟΙΏΡΥ ΘΗ ΘΗ ΓαΠ], 1άσφιθ, δα πιηΐατθ Ἰη θη ρΘΡΊΘ ἢ: ΡΥ οἴη 

ν6115, [δὰ ὈΡἕθαι σοσανίβ γγορίον πθσοίία, αποά 6χ ἰοία 

Γαρ[δηΐ4 1ἄομθιπι τααχίπιθ οἰϊξ, [Ὁ18. βχρϑυῖθμίία ας θστ1-- 

ἴὰγ. Αο γηδχίπηδ αυϊάθμι νῷ Παροὲ δα 6, ατδθ βδάππ-- 

ΤΟΥ διριιιΐατααο, ποῦ ἴῃ σϑηΐτα πιοᾶο, [βα δἴΐδμι ἰοίο οουτ 

ΠΡΟΥΘ. σρπῆποίοπάα ἰοίϊ5 ΓΡ Πάπα θ! σοπνθηίθμα; ρα] Π5 

: ταῆοης παϊνπηδηΐα ΘΏΪΠΊΔΙΙΡι5 εἰ σαν}1ὰ, οἷ ἔρβοίερτιβ 

ΤΑ ΓΠ Πὶ ἰπῖον ἴα ἀϊγονία μιαρθπέαν, αιιαμα, π11116. ΒΔ Πα Ὸ 

ΠΕ 6)5, φαῤάᾷ 6Χ Ῥα]θα εἴ ΠΕΣ 15. δοσβα!, εἱ, «ποᾶ 6Σ οὔ 

Ῥὺ5 οἱ ὀδνηρηθ, Π0}16 (οοἰοίαβ 6715, από ὃχ ρᾶπε οῇ, 

οαχη 60, αποά 6χ οἱοθία οἵ γΘΡΑΙΟ πᾶ δὲ Βᾶδρ δπὶτ 

τπϑματα. ἀπ αβάαια ΠῚ πΊδιιξα, [ὉΠ Έ. ΕΤΌΔΕ ἀπέεμι δὲ 

ἀφ ΗΠ αι θῈ5 ΘομγΘμἸΘμ 86, ταἰΐαιιθ ἢ ἴθυσαν ἴοπυρἘγατποῃ-. 

ἴᾺΠῚ ἤμαε5, Βα πλ 15 ὩΘΈΠΥ5. Ὠτιπισοΐαη β οἸΡο ὨγΕΧῚΠπῚΘ 

ᾳιδαγαμίθ, Ποοὶβ ψεΥῸ 6δο, αἱ ἤοοθὲ; Πη- δἰΐονϑτα ῥ᾽ δοδῖ, 

᾿ρομίταχ!8, ἴῃ δὰ δατθηι ᾿φια8 εἢ ἴῃ οαΠἀο Φρίάονα δά 
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ἘΔ, ὍΠΝαντ; 1. [168. :ς ἘΔ, Βεῖ. ΥὟ. (4792 

εἰς δυσχρασίαν. ἐκτοοπῆς ἡ» τῶν ἔγαντίων προσφορὰ δια- 
παντὸς ἁρμόττει. δραστικώταται γάρ εἶσι καὶ, ὥς ἂν εἴποι 
τις, δυναστυκώτεραν τῶν “αϑ' ὑγρότητα καὶ ξηρότητα' δυσπρα- 
σιῶν αἷ τοιαῦται" ῥᾳδίως γοῦν ὑπὸ τῶν ὁμοίων τροφῶν 
εἰς νοσώδη δυσπρασίαν ἀφυκνοῦνταν. ξηρότερον δ᾽ ἐργασά- 
Ἅεγος ὅτιοῦν τῶν μορίων οὐδέν τὺ βλάψεις σαφὲς; ὥσπερ 

οὐδ᾽ εἰ φυλάττοις ὕγρότερον. ἐναργέστερον δέ σὸν τεχμῆ- 
Ὅμον καὶ αἵ ἡλικίαν γινέσθωσαν, αἵ μὲν ἀπὸ τῆρ πρώτης γε- 
᾿γέσεως ἄχρν τῶν μειρακίων ὑγροτάτην ἔχουσαν τὴν σάρχὰ, 
ξηρόν δὲ ἱκανῶς αἱ πρεσβυτυκαί. μεμνῆσθϑαν δ᾽ ἂν τοῖο 
τοιούτοις λόγοις χοὴ τῶν εἰρημένων ἐν τοῖς περὶ πράσεῶνγ, 
Ὅπως μή τις ὑπολάβη, τοὺς ὑπὸ περιττῶν ὑγρῶν βαρυνομέ- 
χοὺς ὑγροὺς γίνεσϑαν τὴν κοῶσιν, ὃ καὶ τοὺς οἴηθϑένταξ, 
ὑγρὺν χαὶ ψυχρὸν εἶναι τὸ γῆρας, ἐξηπάτησεν. οὐ γὰρ αὐτὰ 
τὸ μόρια τοῖς γέρουσιν ὑγρότερα ταῖς πράσεσίν ἐστιν, - ἀλλὰ 
“αἵ μεταξὺ τῶν σωμάτων γῶραν τῆς. περιττῆς ὑγρότητος 
ἐμπίπλανταν γερόντων τὲ καὶ νοσούντων νόσους ὑγράῤφ. 

ἱπτοταρογίθμα οοπνθυἤομς δοπίγατία ἄδγα [ἘΠΡΕΥ ΘΣρ θα ες, 
πηι αἱ οἰπσδοιΠητας Θ᾽] αβηιοαϊ ἱμ θη ρΘΡῚΘ5 ἤπὲ, οἵ, πξ 

16. ἄϊσαπι, Τηαρὶβ, ἀπαῆι απὰ6. Ἔχ Ποοϊξαία δὲ παγηαϊξαΐθ ̓  

οοπῆπαπε, Ῥοϊθπίεβ; ἀπίρρθ αππατα ἴαοῖϊς Πρ ΠΡ 5 “ποξτῖ-- 

'ταθμεῖς τι τπουροΐδιη {πέδη ροΣΊ πὶ ρα, Αἱ ἢ Προῖτι5 

«ἀοᾶγί5. πιο ΒΙ Σ χη οἰςα8, π1811 τιαη τῆς Ἰαθᾶδθ; Ῥατῖ 

᾿χηοᾶο πὸ Πἰ πυπη ἸΟΥῚ ἔπδαι ππιπυ αἰ ἑαΐοιιν [οΥν 8. Ἐπνι- 

-ἄςπῇ ψοῖο «ὐσυχηδπίο ἘΠῚ οἱ δοίαΐεβ. ἢπὶ. ὥπδθ οὐπη 8 

ῬΥΐητα σοπθυδίϊόμθ δα δᾶο]θίοθη 18 πὶ τίρααα στο ΠαΡο πε 

Ῥπι}]1 αἸΠΠππηαῖ, [611115. δϑίαβ ᾿Ἰπηρεμΐθ ἤοοατη. ΜίρυτΠε᾿ 

ἽΤΕΥΟ ἷπ πηπδπιοῦ! [ογπιοπθ οροτεθε: Θουππι, πα ἴπμ 

ΩΡοτΘ ἄβ ἑθπιρούαβιεθ {πηΐ (ΟΥΙρία, ᾿ ΓΟἸ]1ο8ὲ τς 4π|5 

εχιπημδῖ, «πἰ Γαρουναθαῖϊθ ΘΧΟΥ πο 15 οπθγδηέαν, Ππὸβ 
᾿Ἀπηᾶο ἐεμῃρογαῃιθηΐο οἵ; απ τ68 608; αἱ (δπθοξαξοια 

Φειρίδανα εἰ Βαπιάδηι ραξαγαπε , ἴθ Πἶς. Νοα οπΐπι ἱρίὰς 

φῬαυΐθβ ἔθπθγα ΠΠΆΙἸΟγΘ απ ρογοαιηθηΐο ἵαπέ, [64 1086 

οαραοϊΐαῖθ5) απὰς ἼΓΟΙ σογροα ραίθηϊ ἕππι ἴδηι, ἴμηι 

ΠΡΟΣ, 41 ΒΌΠ,418 Ἰ ΟΡ 18 ἸΡογαπΕ, Γἀρεγναοῦα Βαγαϊα1-- 



ἼΣΤΕ: ἡ ΟΙΌΣ Ζ. : 597 

Ῥᾶ. Οματε, ὙΙ, [1681 τ᾿ ἘΔ. ΒΑΓ ΤΥ. (0790) 
ὁποῖον δὲ τι τὸ ξηρὸν γύσημό ἔστιν, . ἐπιστημονεκὴν ἕξει 
γνῶσιν τὸ γεγραμμένον μου περὶ μαρασμοῦ βιβλίον ἔπι- 
μελῶς ἀναγνοὺς, οὔχ ἅπαξ ἢ δὲς, οὐδὲ παρατρέχων, ἀλλ 

ἐφιστὰς καὶ προσέχων τὸν νοῦν ἑπάστῳ τῶν λεγομένων, 
προγεγυμγάσϑαν δὲ χρὴ τὸν μέλλοντα καλῶς ἀναλέξασϑαν 
ταῦτα τῷ δευτέρῳ περὶ κράσεων ὑπομνήματι, καϑ' ὃ δέ- 
δεισταν τοῦ γέροντος ἡ πρᾶσις ξηρά. τὸ δὲ προκείμενον ἐν 
τῷ γῦν λόγῳ σῶμα ϑερμότερον τοῦ δέοντος, ἔὰν μὲν ἐν 
τῇ πρώτῃ συστάσει μέσον ὑγρότητός τε καὺ ξηρύτητος ἢ 2 
πάντως τοῦτο κατὰ τὴν ἀκμαστικὴν ἡλικίαν γίνεταν ξηρὸν, 
ἔτυ δὲ μᾶλλόν τε ᾿χαὶ θᾶττον, εἶ χαὶ φύσει ξηρότερον εἴη. 

καὶ δὴ καὶ γηράσεν τοῦτο ϑᾶττον; ὁσῳ καὶ ϑᾶττον. εἶρ 

ἀνμὴν ἀφίκοιτο, πάντων γὰρ ἐν τῇ παφακμῇ ξηραιγομέ- 
γῶν, εὔλογόν ἔσεν τὸ φύσεν ξηρότερον εἰς τὴν τῆς γξροΥ- 
τιχῆς ἀμετρίας ξηρότητα ἀφιυκνεῖσθαν ϑᾶξτον. δέονται τοί- 

γυν οὗτον μάλιστα κατὰ τὴν ἀχμαστυκὴν ἡλιυιίαν ὑγρᾶς 
διαίτης, ἧς τὸν τύπον ἄρτυ ὑπέγραψα, διά τε τῶν ὕγραυ- 

ταῖε ἐγηρ!οπῖαν, ῬοΥτΟ Ομ βιποὐἹ βοοτβ5 ππουθτιβ Πέ, δογία 

Γοϊουιίῖα σορποίοθξ, αἱ Ἰέρσται,, ααθηλ ἄθ πιαγάϊηιο 11 [ΟΥ1-- 

Ῥίημβ, αἸ]Πρεπέου τϑ]θροῦῖξ, ΠΟ [616] δτιὲ Ρῖ5, πθὸ ἔγδῃη8-- 

ΟΌΤΘΙ5., [ςἅ βηρη]5 1 ΒΠοη5. αἴσις ἱημεηξάθ, ὅ64π6, απΐ 

Ἄαθο σοιπμηοᾶς Ἰεσεί, πππο δχενοιίατέ ρεῖπβ οοπνθηῖ 1π 

[ξουπᾶο ἄδ ἐθυμ  Υ δ ΘΉΕ18. ΠΠΡτο; 1π απὸ ἀδπιοπβγαίαπι 6, 

ἴθ η18. ἐθηαρθυαυα θη πη). βοοτν 66. θεπηι, ἀπο ἴῃ ργάᾶθ5- - 

Θπῖα τιορῖ8 Ῥχοροἤέαμῃ εἴξ, σα αϊα5 1πῆο σοῦραβ, ἢ ααϊ- 

ἄσθτα ἱπ΄ ῬΥυ 8. οομἢιτποπο ταθάϊαση Ππιτ] ἀτδξ15. [ἰοοἰ ας15-- 

4ὰθ Βαβέξαια. Παρτιουϊξ, οὐμμΐπο 14 πὶ ἱπογομαθῃῖ ἤαξα ὦ 

Βοσαπι ὀϑιοίτιν, Ἰἄατι6. ἕπτ πηα 515, ἕπτα σοἸονίαβ, ΠΗ οἴατι - ἢ 

τπιαΐοχα Ποοίπβ οὐαΐ, ϑεᾶ δὲ (δοποίοος ἰάθη οὐπ5, «παμΐο. 

πΐϊατιθ δα [αγηηλμπι ΠΟΥ θα ἑππὶ ρουνθηῖξ οἵτι5.. Νδπ.. 

φασι ΟΠΊΠ65 ἴῃ ἀθοϊπαίϊουιθ αϑίφ ϊβ Ποσαίοαμητιβ, ταΐῖο δῇ, 

Ἐξ, σαὶ παΐίατα ΒῈ Ποοίόν, τὶ [6 η}115 1η θυ ρ ΘΥΙ61 Ποοίξαίθπι 

οἰπτιθ ρέγνεμϊαί, ΗΠ εὐσο ἴῃ νἱροχὶβ δρίαϊθ ρου Πα πὰ 

Βαμηᾶδιη νἱοίαβ ταοπθη Ῥοϊαϊαπε, ου͵αβ ξουμηα]δτα Ῥχο- 

σίῖθ ἀοίουιρῆππμβ; ρουποιΐασ δάση Βπιηθοίαπεθαθ. οἱρ15 



Ξ 398 ΤΑΖΗΝΟΥ ὙΠΊΒΙΝΩΝ 

ἘΔ. Ομιατε. ὙἹ. [168, 169.] ἘΔ. Βα. ΤΥ. (αγὸ.) 
γόντων ἐδεσμότων καὶ λουτρῶν, ἄπογῆς, τε καὶ γυμτασίων 
συντόγων “αἱ πολλῶν γινομένης; ὥστ. ϑέρους ὥρᾳ καὶ 
ϑᾶττον λούεσθαι, ᾿χαὶ μετὰ τροφὴν αὖϑις τὸ δεύτερον. 
δρίνησι τούτους καὶ ἡ τοῦ ψυχοοῦ πόσιρ: ἐναντιώτατα δὲ 
ταῖς ξηραῖς πράσεσίν εἰσιν ἀφροδίσια, φείδεσθαν δὲ χρὴ καὶ 

μάλιστα αὐτοὺς ἐγκαύσεων, καὶ κόπων, καὶ φροντίδων, 
“καὶ ὀγρυπνιῶν, καὶ κινήσεων ἁπασῶν ὀξειῶν. Ἀαὶ οἱ ϑυμοὶ 
δὲ μάλιστα τὰς χολώδεις φύσεις ἐκπυροῦντες ὀξεῖ γεννῶσι 
πυρετούς, [1060] ὕπερ οὖν ἐπήνηταν διαιτήματα τοῖς ϑερ- 

μιοῖς τὴν ἠρᾶσιν ἐπὶ τής ἀκμῆς καὶ σύμμετρον ἐξ ἀρχῆς 

ἔχουσὶν ὑγρότητα, ταῦτα͵ μᾶλλον ἅρμόττεν τοῖς φύσεν ϑερ- 
μοῖς: καὶ ξηροῖς. εὐὔδηλοῦ δ᾽, ὅτι τὴν ποσότητα τῆς ὑπερο:᾿ 

-χῆς. τοῦ “ρατοῦντος στοιχείου σχεπτέον ἐστὶν ἐν τοῖς μά- 
λισΐα. τοσοῦτον γὰρ ἐπιτείνειν τε καὶ ἐχλύειν Ἶ αὐξάνειν 

χρὴ τὸ τῆς διφίτης εἶδος, ὅσον ὑπὲρ τὸ κυτὰ φύσιν ηὔξη: 

ταί τε καὶ μεμείωται τὰ τῆς χράσεως στοϊχεῖα, διὸ καὶ τοὺς 

ὑγθοξέρους τὲ καὶ τοὺς φύσεν θερμοτέρους, εἶ, μὲν ὕπαλλάτ- 
τεὺν αὐτῶν ἐθέλοις τὴν χρᾶσιν ἐπὶ τὸ ξηρότερόν τε ποὺ 

πὸ θαϊπδῖβθ; ἵππι δχοσοὶ αἰ Ποστι; δὲ απ|46 δομοϊξαΐαδ., εἴ 

τπῖπ46 [ἀπξ, ἀρἤιιθμεῖα. ΗΙ αᾶδο δεῆαξιβ ἰεπιρόνα εἴ 

ΠΟΗα5. Ἰανδηίαῦ, οἵ ἃ οἷρο ἰΐογπηι:; ρυοάςθ 815 δὲ ἔγιριάδα 

φῬόῶῖο. Αὐ νοπῦβ Ποοῖβ ἔθη ρ ΘΓ 5. δὲ ἐπιπητοι ΠῚ Πα: 

ιαπᾶαα ἀτιάπι τπδχῖτηθ 5. ἔππὸ ΘΧῸ Ομ 65, δὲ 1ΔΠΠτ|61- 

χιθ8; δ [οἰ Ποιϊπάϊης5, εἴ σιρῖαθ, δὲ πποίμ8. ΟΠ Π15, ο6] 6; 

Ἰναοιπαία σοτο, απππι Ὀ1]Π]1οἴα5. τπιοίιταβ χηαχίταθ δοοοπᾶδῇ, 

δοιίαθ ἔρρυθὸ θατ. Ὅπαρ Ἰσίίαγ νἱοΐαβ τδέῖο 115 ἰαπδαίαν, 

(ἢ 1π οοπἤίήθηι δείαΐθ ἐθιη ρου ἔπηξ οαΠΠ4α, Ἐπμπ]α1|4-- 

ἐθηΐ ἕαθ ἋΡ ΟΥ̓ τηθαϊοογθια Παρ Ρραπί; ἰαρο 115, φαΐ 

πιαίαγα Δ ΠῚ [απϑῷ ἐξ Ποοῖ, πιαρὶβ οοπν θη. Νάο ἀυρηπηι 

εἶδ, «αἱ τηοᾶὰπ5 ἀποαπα δχοθίϊαϑ Γαρέγαπεβ. Θ᾽ σπίθα 1 ἴπ 

ῬΥϊῖβ. σοπβάοταπᾶμθ ἢξ: διαχαϊάδπι βαΐθπιιβ ἱπέεπάουο; 

τοι οτΘ δας ἀπιροῦς σνἱοίπβ Γρθοίθη οροχίθξ, απδέθητβ 

[ἄρτα παίΐπταϊοτη Βαϊ ιΐαιη αἀπεΐα ἀϊπηϊητιίανα ἐαπὶ ἰεπιρθ- 

ΤΑΌΛΘΙΣ δ]οπιθπΐα. Οπαργορίοσ, ἢ δοσαμη, αὐ παίαγα ππ- 

τα  ἀἸοΣῈ8. οδἸἀ]οναβατιθ (ἀπε; τηπΐατθ ἐοπιροτατπθαΐππι δᾶ 

ἹρΙριαϊοτοια Ποοϊογθιπατα ἰρεοίθια ΗΡρθὲ, οοπίναχίαμι 818 



᾿ ἜΟΤΟΣ Ζ. ἘΠῚ : 399 

Ἐᾶ. Ὁ κατε, ὙἹ. {169.} ἘΠ. Β4Γ, ν. (279. 

ψυχρότερον εἶδος, χρὴ διὰ τῆς ἔνανξίας διαίτης. ἄγει» "Εὖ 
δὲ φυλάττειν, διὰ τῶν ὁμοίων, αἵ δὲ τοιαῦται φύσεις ἐΐ 
τῇ τῶν παίδων ἡλικίῳ 0 Ὑ ΟΣΟΡΘΙΘ. τὸ καὶ πληϑωρικοῖς ἅλ- 

᾿σκοόνταῦ νοσήμασι, παὶ πρὸς τούτοις γε σηπεδονώδεσι: 
δέονται τοίνυν γυμνασίων πλεόνων, ἄπριβοῦς τε τῆς ἐν τῇ 

γαστρὶ πέψεως " ὅσα γὰρ ἐν ταύτῃ διαῷϑ εἰρεται; ψόσημά- 

-- Τῶν σηϊτεδογωδῶν ὑπόϑεσις γίνεται παντὶ τῷ σώματι. διὸ 
χαὶ πρὸ τροφῆς δὶς καὶ τρὶς οὗτον λουόμεγον, χαὺ τοῖς 

αὐτοφυέσι ϑερμοῖς. ὕδασιν οὗτοι χρώμενοί, μάλιστα ὠφελοῦν-- 
ταῖ. σκῦπὸς γὰρ ἐπ ἀὐτῶν ἐστὸν αὐτὰ μὲν τὰ μόρια τοῦ 
ζώου φυλάττειν ὑγρὰ, πουνὸν ὃν τοῦτο πάσης κράσεως, εἴ 

γ8ὲ Δαὶ τοὐναντίον αὑτῆς θᾶττον ἐπὶ τὸ γῆρας ἄγεν τὰ δώΞ 

μάτα τῶν ζώων ἁπάντων, αὐτό τὸ τὸ θνητὸν εἶγαι τὸ γεν: 

γητὸν σῶμα τὴν αἰτίαν ἔχει" ὡς, εἴγε δυνατὸν ἦν ἄεὶ 
διαφυλάττειν. ὑγρὰν τὴν πρᾶσιν ἑοῦ σώματος, ὃ τοῦ σοφιξ 
ὁτοῦ λόγος, ὃν. ἐν ἀρχῇ διῆλθον, ἀϑάνατον ὀπαγγελλύμε: 

γος ποιήσειν τὸν αὐτῷ πειϑόμενον, ἀληϑὴς ἦν. ἀλλ᾽ -ἐπεὶ 

τὴν φυσικὴν ὅδὸν τὴν ἐπὶ τὸ ξηραίνεσϑαν τὸ σῶμα φυγεῖν 

νἱοία5 ταϊοήδίη ΘΧΊΡ885; ὈΡΌΤΡΕοΙ; ὅπ 14 οὐβοάιθθ ρῥΐαδεῖ, 

Πυλῖϊθηι. 8816. β᾽βιη 1 πδέμναθ ἴπ ῬΠΟΥΙΙ «αϑεδεδ {1τῖο- " 

παπὶ οἵ, τοδυπδαπίαθ πιο 15 πιδχίτηθ ἐθαίαπίον, ᾿ξοσααδ 

Ῥαϊθ115, απὸ πιᾶσὶθ οἵ θ᾽ ρα5. Ὁχογοϊ ἐδ τοπὶτιδ, δἕ 

δχδοία νϑπίτ5 σοποοοοιθ Ἱπαϊροπί, Οποαμῃϊα Θηῖηι 1}. 

Ποὺ οονυιπιρίτην, 14 ἰοῦ ΘΟΥΡΟΥΣ τη . ΟΣ) Ῥτ ΘΑ 1115 

Ὁσοαπο δὲ; Τέααδ εὐ δηΐς οἱρημι 815 οσαπθ 11 ἢ Ἰασομπξ 

Δο.οα]1 415 ἰρορίθ οὐἵΐβ πἰαπίην, πίαπίμυιμ 1:88. δομσπο- 

᾿ἄπιη ΓΘμπΐ, Θαῖρρθ Ἀπὸ αἰγιρετΥ Τῇ Ππῖ5 οι βίϊιηι, πὲ 

ἀρίαβ. δ 01)14}18. ραυίεβ [ον Πυηλ145.. Οπδθ 165. ΟΠ1115 

Το ΡΟΥΘ ΘΗ, σΟΥΩ 15. οἢς, ἢ τιοᾶο οὈμπέτανία ταῖϊΐο ομλ-- 

Ὠΐαυη ἀπϊπηδὨ τιμὶ σοΥροτα οἰ π5 δὰ Γεμϑοίαίθμι ρεγάποϊξ, 

Ἰρίδαπο δῇ, οπΐπιβ οὔ]ρα οἴηπθ- βϑμἰΐππι σοΥριιβ τηουία]6 

πε Οαΐρρα; ἢ. Πδὺὶ ροῆδε, πὲ τθδιρουαπιθηίαμι ΟΟΥ̓ΡΟΣ 5 

Βαμηϊ άπ Ῥογρθίαο [δυναγδίωσ, τψουτα [ορμιῆδθ, ὁπ} π5 

Ἰηΐθν Ἰπ]1ὰ ΟρΘΣΙΒ 1Π6}21}1, ἴδυπιο εἴϊοί, «τ ΠΡὲ δαίου 

ἰδηΐθηι Ῥγουῖ ἢ ἱχηπιογία!θπὶ ἔΌγ6. . 58, «πομῖδπι παΐασδα 

Ῥτορυθῆα, αυἱ οἷ «δα Ποοϊίαίεπι, εἴηπρθυα σουρουὶ ΠΟΙ 



άρο ΤΑ ΗΝΟΥ͂ ὙΣΙΕΙΝΏΝ 

Ἑδ. ΟΒατε, ΥἹ. [169.1 ' ἙἘΛ. Βα. Ὑν. (279.) 

οὔκ ἔστιν, ὧς ἐδείγϑη, διὰ τοῦτο γηρῷν ἄναγκαῖον ἡμῖν, 
Ε Ἀτν Ἐ Α, ΩΣ ἼΡΣΣ ΜΈ σι, π ξΊ ὦ ἔστυ χαὶ φϑείρεσθαν, πολυχοογιώταοτος͵ δ΄ ἂν ὃ ἥκιστα ξη- 
φαινόμενος γένοιτο. τῆς ὃ᾽ ὑγρᾶς διαίτης περιτεωματά, τε 
καὶ πλῆϑος χυμῶν γεννώσης , χαλεπὸν γίρεταν κρατῆσαι τῆς 

συμμετρίας, ὡς μήτε νόσοις ἁλίσκεσθαι, μήτε ταχέως γηρῶν. 
ὅσον δ᾽ αὖ ἐπὶ τῇ πράσει, πολυχρονιώτατον πάγτων εἰσὶν οὗ 
ὑγρότατου, καὶ μέντον παὶὲ ὑγιαίνουσιν, ἐπειδὰν πρατυνθῇ 
τὸ σῶμα, τῶν ἄλλων μᾶλλον, ὥσπερ “αὐ ἰσχυρότερον μέγχρυ 
γήρως ἐσχάτου τῶν τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ἐχόντων οἷσί. καὶ 
κατὰ τοῦτο ἐπήνηται, σχεδὸν ὑπὸ πάντων ἰατρῶν τε καὶ 
φιλοσόφων, ὅσου τὰ στοιχεῖα τοῦ σώματος ἀκριβῶς ἔγνωσαν, 
ἦ πρᾶσις αὕτη" “καὶ μέντον καὶ διὰ τοῦτο μόνη τισὶν ἔδοξε 
χοτὰ φύσιν εἶναν. κρείττων 7ὸρ ἐν τῷ χρόνῳ τῶν ἄλλων 
γίγνεται, τό γ8 κατ ἀρχὰς οὖσα χείρων. ὥστε καὺ τὸν ἐπι- 
στατοῦντα τῷ τοιούτῳ σώματν τῶν ἀποῤῥοιῶν αὐτοῦ προ- 
γοεῖσϑαν χρὴ διά τὸ γυμνασίων, ὧς ἔφην, καὶ λουτρῶν 

Ποοξ, πὸ δηΐθ ἀοουϊηιμα, ΦΟΙ͂ΤΟΟ [Ὁποία Θ. ΠΟ 15 ΟΟΥΥΤΠ1:Ξ 

Ῥίᾳας πϑοοῖῖδ.. ἢ. ἘΕΥ1Ὲ ἑαπιεη 14 τπαχῖμηθ ἀεαϊασ τι, 

φαϊοάτϊᾷ. ταϊπῖτηθ βοοαίπμι, ψοραπι, ααπη πππηϊᾶα σἱοίτιβ 

ταῖϊο δχογεηιθηΐα οὖ Γπσοοσπτα αρπηδαιέϊατι ραγίαΐ, ἀ1{8-: 

0116 6 116 τηρἀϊοουϊαΐθι [οσνασθ, ἘΠ ΠΘαΏ6 Τ]ΟΧΌΣ 1ποἷ- 

. Δα, πΘααθ Γεπεοῖαβ τααϊογθίασ, οποάᾶ ἴδιοι δα ἱρῆμϑ 

ἐει ΘΙ ΘΠ. ΘΙ ταϊϊοχιθτα αἴίιποξ, αἱ πιακίτπθ [απὸ Βαχηαϊ, 

11 τααχηθ [ἀπῇ Ἰοηραθνὶ. Πᾶθπὶ δὲ ἰαυπίαϊθ, τιθὶ σοΥρτιβ 

δα ὙΟΡῸΣ ρεγνθηϊ, 165 οδρίοσὶβ ἔγππιπέα, οἷ σδϑίθυϊβ, 

41 Ῥάτοα δθϑίαϊθηι δρυΐ, ψαϊθηϊοτεθ δᾶ δα σευ τι55 

ας [Γεπίπηι ἕαπΐ, ΤΙάδοσαθρ ἔδυηιθ ἔπη τηράτοῖβ οπαπῖρτϑ, 

ἕπτα ῬἈΪΟἰΟρΡΉ15, φαΐ σογροῦῖβ δἴθηιθηΐα ἀἸΠσοπίον ᾿πν61- 

δαγανῖ, ἴθι ρογαηιθηΐπην 1ὼ Ἰαπᾶαίϊαπη οἤ, πὸ οἴδατι 

πΐπαηι 18. Ῥνοίπᾶθ [δοππᾶπη παίαζαμι ἴα μαροῦα ἀ4π1Ρπ85- 

ἄασπι οἢ υἱίαμη. Ναην, αᾳὐδπάπαμι π᾿ ρυϊποῖρίο Νξ ἄθίο- 
Τὰ), ἴθιηροῦθ ἴατπθη. τ] 18 ̓ γδοίϊατι{τι8 ον. Οπὸ 

μιδρῖβ., ὍΣ ἑπαπᾶδθ Πα7τ18 ΘοΥρου5 Γαπϊταϊὶ Ῥτδθἤοιίπν, 118, 

4086 80 ἐρίο ἀοῆπαπίι, Ῥτοΐρίοεσ. ἄθθθιξ ἔμπὶ ϑχογοῖΐα- 

ἄπο; αὖ αἰκὶ, ἔππι Ῥϑὶμθῖὶβ δηΐθ οἴδαχμῃ Ρ]υσρα5, ἕπτ 



ΑΌΟΓΟΣ Ζ. δ. 

ἙΔ. Οματι. ΨΊ. [189. 170.} ᾿ Ἑὰ. “Ῥαῖ, 17..(479.} 

σἰρὸ τροφῆς πλεόνων, ἔκπρίσεώς τε τῶν δι’ οὔρων παὶ γαστρὸς 
γιγνομένων; οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ ἀποφλεγματισμοῖς ποτϑ 
χρῆσθαι, καὶ καϑάφρσεσιν, εὐχύμοις τε πρὸ πάντων ἐδέσμα- 

σύν, οὗνων τε πόσεν τῶν οὔρησιν κινούντων, 
Κεφ. δ΄. Περὶ μὲν δὺν τῶν ϑερμῶν πράσεων αὐτάρ- 

χως Ξἰρηκοιῦ περὶ δὲ τῶν ψυχρῶν ἐφεξῆς ἂν εἴη λεκχτέον. 
εἰσὶ δὲ χαὺ τούτων αἷ μέγισται διαφσραὺ τρεῖς" ἤτον γὰρ 
εὔκρατον κατὰ [170] τὴν ἑτέραν ἀγέίϑεσιν, ὡς μηδὲν μᾶλ- 
λὸν ὑγροὺς ἢ ξηροὺς ὕπάρχευν, ἢ τὸ ὑγρὸν, ἢ τὸ ξηρὸν ἐν 
αὐτοῖς ἐπικρατεῖ; χειρίστη δ᾽ εἰκότως ἐστὶν ἡ ξηρὰ πρᾶ- 
σις" ὃ γὰρ ἐν τῷ χρόνῳ τὸϊς γηρῶσι γίνεται, τοῦτ᾽ εὐθέως 
ἐξ ἀρχῆς ὕπάρχει τούτοις. ὑγραίνειν τὲ οὖν αὐτοὺς χρὴ καὶὺ 
ϑερμαίνειν. ἔσταν δὲ τοῦτο γυβμναδίοις συμμέτροις καὶ τρο- 

φαῖς ὑγραϊς τὸ καὶ ϑερμαῖξ, οἴνου τε: πόσει τῶν ϑερμοτέρων, 
ὕπνοις 1ε πλείοσι; ; προγοουμέγων ἡμῶν, ὕὅπὼς τὰ καϑ' ἑκάστην 
ἡμέραν ἐν τῷ σώματι γεννώμενα περιττώματα. τῆς τὲ ρος 
ζῆς παὶ τοῦ πόματος ξπκενῶταυ πᾶντα. περὶ δὲ τῶν ἄφρο- 

σατο 118, αἰδὸ ῬῈΣ ψεπίσεμη δὲ ὐΐπδβ χο δα ηξαν, οζοοῦς 

ΛΘπα18: ες ρυόμῖθεξ ρῥυάθίεσθα απίδαταῖα, ἄπ εἢ ἀρο- 

ῬΆ] σι Ε [π|18 δὲ ρυγσαίμοχήθτι δηαπαμᾶο αΐαΐωτ, αἰΐεατθ 

ὀιαπῖα ΟἹΡ186 Ῥοπὶ ἔποοξ δὸ νἱμῖὶ ῥοΐϊίζοπθ, αποᾶά ἀχίπαβ 
Ῥτομηονοδί, 

δ᾽. 1Υ. Ἐὲτ ἀς ῥαϊίατε ααϊοπὶ τοπΙροΓϑυη θη ἰβ δρυπ- 

ἄς ἀϊοΐαπι οἵ; ἄς ἡτίσι 1 ἀδίποθρβ αρεπάπιη. ϑ'πηΐ Ῥουγὸ 

εἰ Ἠοχάπι ἐτε8 [αππηθα ἀϊβουοητδθ. Ναΐη δπξ χηδᾶϊδα 

ἴθ παρὲπέ τὰ αἰΐενα αἰπροίηπουθ, 1ΐα τῖὶ πιθοὸ πα] α1 Ππέ, 

πιεοὸ Βοοῖ; δαξ Βαχμηϊάμπι, ψεῖ δοσάπι ἴῃ ἱρία ἀοχηϊηδίιτν; 

Ῥοίπτια ἑαυηλθὴι χηοτιΐο Πα ἰοίηρονίεθ εἴ; αὐἱρρὸ αποᾶ 

Τοιαροσῖβ Γραΐϊΐο ἔδποίοα εἰ ρὰ8 ἀοοϊαϊξ, 18 Βῖ5. Παϊϊηι ἃὉ 
Ἰαϊο σομπίπριί, Ετσο 1Πὺ9 Βαιηδυξαγα δα]εΐαοεγθαιθ 

ορογίθρ. [Ια δὲ ϑχϑγοϊίαξομε: χηοᾶϊοα; οἱ πιπίπηθηΐο 

Ἠαχηθοΐατιία δ οαἱἄο, φγδοίέγθα νἱπὶ δαὶ ροίϊοτι, ᾿ εὲ 

[ουαπο ἩΡοταίίοχο, 1]πᾶ πξουῖπιὶ γον οι 0015.) τξ 

Θχογοιπθηΐα ομληῖα, ατὰθ 61 εχ οἱρίβ, ψ61 ροΐίαᾳ ρῥσγονε- 

τπηξ, αποίαῖα Θχρο]δαΐασ, [06 ὙθμοχῚ5 αἰπ ἀϊοΐιμ ἴὰ- 

ΘΑΤΕΝ τ. το. σἹ- : 66 

γ 



ἄο. ΤΑΖΗΝΟΥ ὙΤΙΕΙΝΩΝ 

Ἕ, ἃ. ΟΒατε. Ψ1. [1701] : Ἐᾷ. ΒαΓ. ΤΥ. 79. 580.) 

δισίων εἴρηταν' μὲν καὶ πρόσϑεν, ἧς ἅπαντας μὲν τοὺς ξη- 

ροτέρους τῇ πράσεν βλάπτει, γυνὶ δ᾽, ὅτι τούτων αὐτῶν μά- 

λιστα τοὺς πρὸς τῇ ξηρότητυ καὶ ψυχρούς.- ἀβλαβῆ 7ὰρ 

ἀφροδίσια μόνοις τοῖς ὑγροῖς “αὶ ϑεομοῖς ἔστι, καὶ ὅσου 
φύσει πολύσπερμοι, περὶ ὧν ἔν ταῖς ἀνωμόλοις κράσεσιν 

αὐτίκα λεχϑήσεται.. μοχϑηραὶ «δὲ καὶ ἀΐ᾿ μεθ᾽ ὑγρότητος 
,’ τ » ς »" 

᾿ ψυχραὶ κράσεις, εἰσὶ, χαὶ μάλιστα αὕταν τοῖς δευματικοῖς 

ἁἅλίσκονταν νοσήμασιν, ὀνίνησί τ αὐτὰς ἀλουσία τε καὶ 

γυμνάσια, “αἱ δδιξεὶ (280) λεϊεότεραι, καὶ χρίσματα μὲ- 

τρίως θερμαίνοντα, περὶ ὧν τῆς ἰδέας ἔμπροσθεν εἴρηταν 
κατὰ τὸν περὶ τῶν κόπων 2όγον. ὅσον δὲ φυχρότερου μέν 
εἶἴσν φύσει, συμμέτρως δ΄ ἔχουσ: τῆς κάτὰ τὸ ξηρόν τὸ 
καὶ ὑγρὸν χράσεως, ἧττον οὗτου τῶν χατὰ τοῦτο δυσκρά- 
τῶν εἰσὶ μοχϑιηροὶ στρὺὸς ὑγίειαν τὸ ταὶ ῥώμην σώματος. 
ἐπεγείφειν οὖν αὑτῶν χοὴ καὶ ῥωννύναν τὴν ϑερμασίαν,, ἔν 
δὲ τῇ “α9' ὑγρότητα καὶ ξηρότητα τῆς ὕλης διαίτης ἰδέᾳ 
τὸ μέσον ἐκλέγεσθαι. ταῦτά μον σύμπαντα περὴ τῶν ὅμα- 

Ῥιὰ οἱξ, δᾶπι οπμαῖθη8, ἅπὶ Ποοο ξοιηροσαπιθπίο [πηὶ, 1Ἰηῖ-- 

χηϊοαῖπθ εἴθ, Ναπς στὸ οἰΐαη 6σΣ δοσ ποιπμογο ΡΟ  ΠΠ- 

χπππὶ δάνεια οἷ 115, απ [αρτὰ ΠοοΙ θεθη ΤΡΙΘΙΑΙ αποατια 

[απὶ, Νά: ἱπποχία νοπτβ οἱδ [0115 οδπα18. δὲ Βτιμ4 15, 

ἴα ΨΕΙῸ 115, ὅἅ1τ1 σϑηϊίχα πδίατ ΠΟ δραπᾶδηΐ; ἂς ααϊ- 

Ῥὰ5 Ἰηΐον Ἰπδϑαπα]ὰ ἐοπηρογαϊπθηξα πῖοσ ἀϊοοθῖησ. ἈΜπ]|α 

γ670 εἴ 1116 ἔρια ἕβχηροσαπιοπία [πὲ Ὅπ6θ οὐ 8115 

τηϊατίαῖθ ΘΟΠ) Πρτσαῦ, δὲ δα πιδχίσηθ Παχίομτηι Π]ΟΥΡ5 

τοηϊατιΐαυ. ΚΘ. ποουνΥ 15. οἱ Βαῖπεῖ ΡΠ πεπῖία, οἵ βδκου- 

οἷο, εἴ ἱοπυΐονς υἱοέπ, δ. πποίϊοπρτιβ, ἀπδ6 Ἰη 0168 

οοἸοίδοϊοπξ: ατιαγιη ΦΌΥΠΊα πιαυγαΐα Ὀυῖα5 οἵδ, τιῦϊ ἀθ 1αΠΠ-- 

ταάϊτια ορίγησδ. Αὐ «ἢ ἔρισιαἹ παΐαχα Γαπέ, σαρξεστιμι 1π 

ΠοοΙ παχηϊάϊατιθ ἐδιηροῦῖα Ὠοάϊοθ (6. μβαρεπξ, χηϊππ5. 11 

ψ6] δᾶ [ἀγϊξαΐθι, σε] δὰ οουρουῦῖβ στόρτ [αηξ ἱπορέϊ, απαπι 

αἴ ἱπ 115 Γἀπὶ ἱπίθηιρογαϊίί : Πουτιηὶ ἰσίίαν ὁχοϊίαγα ἢσ- 

δ Θατι6 σΔΙΟΥΘ ἐχρεᾶϊοί. ἴῃ Βυνηϊαϊτα5. σασο Ποοιίδεϊ5- 

«τ [ρβοίβ ἑοΐα νἱοίτιβ σδίϊο τηϑθᾶϊα δ δχμίρεια. Αἰάπθ 

Μᾶθο ἸΏΪΗΣ οὐηνα (8 115 ἀϊοΐα [απιξ, ἄποβ δϑαμαῖ5 ᾿πίοπι- 



ὙΟΤΘΣ. 5 1... ἘΞ ΩΣ 

ἘΔ. Ολιατι. ΜΊ. [179.1] ἘΔ. Ῥεῖ, ΤΥ͂. (α8ο:) 

λ ἣν τὴν δυσαρασίαν ἐχόντων εἴρηται , τουτέστιν ὁμοίως 
ἅπαντα. μόρια, πρὸς τὸ ϑερμότερον, ἢ ψυχούτερον, ἢ ὑγρό-:. 
τερον; ἢ ξηρότερον ἐχτεταμένα, ᾿ 

Κεφ. εἰ; . Περὶ δὲ τῶν ἀνώμαλον ἐχόντων τὴν καταϊ 

σκευὴν: τοῦ σώματος οὖκ ἐγχωρεῖ .-διὰ βραχέων εἰπεῖν; 
ἐπειδὴ πολλαὶ τῶν τοιούτων ὑπαλλάξεις εἰσὶν, . ἄλλων. ἄλλο. 
μόριον ἐχόντων δύσκρατον. ἀλλὰ κἂν δύο δύσκρατα' ἔχωσξ 
τίψες, ὑπαλλάξεις καὶ. τούτων γίνονταν πολλαί. καὶ διὰ 

τοῦτο πρότερον εἰπόντες, ὅσα τῷ τὲ τὴν ἄμεμπτον ἔγχοντῦ; 
χατασκευὴν, βιοῦντι δὲ βίον δουλικὸν, ἢ περισταστυκὸν, ἢ 
ὅπως ἄ, τις ὀγομάζειν ἔϑέλοι, “ποιητέον ἐστὴν, καὶ μετὰ 
ταῦτα, ὅσα τοῖς ὁμαλὴν τὴν δυσχρασίαν ὃν ὁμοίῳ. βίῳ, με-: 
ταβήσομεν τηνικαῦτα πρὸς τοὺς ἀνώμαλον ἔχοντας. ἐν τοῖς 
τοῦ σώματος μέρεσν τὴν κατασχευήν. ἄμεμπτον δὲ κατα. 
σχευὴν σώματος; ὡς πολλάκις εἴρηταν; κατὰ πλᾶτος γοητέον 
ἐστὶν, ὥσπερ' καὶ αὐτὴν τὴν ὑγίειαν: οὔτε γὰρ ὑγιαίνειν τις 
ἡμῶν ἂν δόξειε τήν 7 ἀκριβῶς ἄμεμπτον ὑγίειαν οὐκ ἔχων; 

ῬΟΥΙ65 Ῥυθηξ, ποῦ οββ, φαΐρηβ οΠλη68 ΟΘΥΡΟΙῚ8 ρατίθβ δᾶ 

οαἸΣατι9. γ8] ζυἰριάϊαβ, ματηϊᾶϊα8. ν6} βοοῖπβ Πημ] ον [απ 
“ἀποιτηδέαο: ἘΞ Τεορ 115 ἢ : 

Οδρ. . εξ 15 νεσο, 402 1πδϑαπδιθυῇ ΟΟΥ̓ΡΟΥῚ5. ΘΟ -ὰ 

βιαομπθτα παραπ, ποῖ ροΐοίξ ρδιιοῖβ αἰγὶ, ρτορίθυθα 

αποᾶ παχιθροίαθ. πούππν γανιοίαϊοβ ππί; αατήν 4115 «118, 
ῬΔΥΘ τιᾶ]86 ἐαπιρογαΐα πὲ. ϑϑᾶ δὲ ἢ ἅπας ἰδπίπτη 415. 1π- 

ἐεπηρογαΐαα παρεαΐ, Βανππι ᾿ἀπόσπδθ νανιθίαθβ ποῖ Ῥαιιοαθ 

ἔππε; φτοίπαθατπθ, αατηη ὈΥΪτ5. ἀοοποτο; Φαδθηθμι 115 Ἔχ ΐξ 

Ῥεπᾶα ἔπ; απῖριβ ἡπου]ραΐαβ απίάθχῃ οἱδ ΘΟ ΡΟΥ 5 Παΐας; 

σἰναμπε δαΐθιη σἱΐαμι [ουνη]θηι, ἢἤνα ποροίϊοίαπι, ἤνς 4πο-- 

νἱβ τηοᾶο αἸϊέθυ ἀρῬΘΊατθ ρῥ]ασθέ, δ 115 νεσο, απαθπδτα 

15, 4υἱ δϑαπδῖομι ἐπίοιμρογίομι μαροπΐ 1 β.211 γίγοπαξ,. 

Βομεσρ, ἐγαμηρίπιθβ ἀομῖπο. δά 6ο5, 41] ἸπΠδθαπαίθτα 

ΘΟΡΡρουῚ5 ραν ρηβ Πδίππη. μαρεηξ, Ετρο (βίῃθυ5 δὲ ἴπ-- 

Ομ] ραΐπβ ουρου 5. Πρἔα8 ἴῃ Ἰαετιᾶϊπθ (αὐ ἴαερβ ἀϊοξαπι «ἢ 

ἸΏΓΘΠοΙ ἄορεξ, βου οἴαμι ἱρία ἰαμπῖΐαβΒ. Νϑιὰ πιθατθ 

ἴδμτβ ὁ φαϊδαθαᾶπι ποῆστμαι νἱᾶουι γοίεβ, 664 [αΐξεμι, 

ἅπας οἰμπΐπο ἱποβεμπία ἐποπϊραΐδαπε Πί, [αμϊαῖθ,, πθατθ 

ΟΌΖ 



Δολ ΤΑΧΗΝΟΥ͂ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ, Ὅτε, ὙΊ. [170. .171.1 ͵ ἘΔ. Βα, ΥΥ. (.8ο.) 

οὔτ᾽ ἀμέμπτως κατεσκευάσϑαν τὸ σῶμα. λέγουσι δ᾽ ὑγιαί- 
γοντὰς μὲν, ὅσον μήτ᾽ ὀδυγῶνταί τι μέρος σώματος.,, εἴς τὲ 
τὰς κατὰ τὸν βίον ἐνεργείας ἀπαραπόδιστοι τυγχάγουσιν 
ὄντες, οὕτω δὲ κατασκευὴν σώματος ἄμεμπτον ἔχειν, ὅταν 

μήϑ'᾽ ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν αἰτίων ἑτοίμως εἷς νόσον ὄγηται, 
μήϑ'᾽ ὑπὸ τῶν ἐξ αὐτῶν, διωρισμένου δηλονότι τοῦ γοσεῖν 
ξνίους συγεχῶς, οὗ διὰ τὴν οἰκείαν κατασκευὴν τοῦ σώμα- 
τος, ἀλλὰ καὶ διὰ μοχθηρὰν δίαυταν; [171] ἤτον γ ἀργὸν 
βίον βιοῦντας, ἢ ὑπερπονοῦντας,. ἢ περὶ τὰς τῶν σιτίων 
ποιότητας ἢ ποσύτητας ἢ καιροὺς ἁμαρτάνοντας, ἢ τινα 
τῶν ἐπιτηδευμάτων βλαβερῶς ἐπιτηδεύοντας, ἢ περὶ τὴν 
τῶν ὑπνῶν ποσότητα σφαλλομένους, ἢ χοῖδιν ἀφροδισίων 
ἄμετρον, ἤ “οὶ συντήχοντας ἕξαυτοὺς ἐν λύπαις καὶ φρον- 

τίσιν οὔκ ἀναγκαίαις: οἶδα γὰρ παμπόλλους διὰ τοιαύτας 
αἰτίας όσοῦντας καϑ' ἕκαστον ἐνιαυτόν" ἀλλ᾽ οὐ φήσομεν 

αὐτοὺς᾽ κακῶς πατεσχευάσϑαὶ τὸ σῶμα; ᾿χαϑάπερ ἐκείνους, 
ὅσοι μηδὲν ἁμαρτάνοντες ὧν πατέλεξα συνεχῶς γοσοῦσιν. 
ὑποκείσθω τοίνυν ὃν λόγῳ πρῶτος ὅ τὴν κατὰ πλάτος 

ἡποΌ Πρ 111 εἴ ὉΟσροτβ ἤαία. Αἱ [ὰπὸ5 εἴἵβ ἀΐοαπε, (αὶ 

πθὺ Ῥάγίδ αἰϊατια οΟΥΡΟΥ5Β ἀο]όπέ, οἱ δᾶ νἱΐίδθ. χηππογα 

Βαμάσαδαπαπι [αλέ Ἰπηρ θα τ ῬΑΥῚ πιοᾶο οἴ θουρουῖβ ἤδία 

ἩΠΔΟΙο οἵδ, απηλ ἤθό ἃ Θχίουηϊβ οδιιῇ8. [40116 τηοίἅπηΐ, 
χιθο  ἱπέουτδ; 1110 υυἱηηέττιη) ῬΓῸ τὸ δαχία ῬΣῖα5 ἀθβγτο, 
ἁἴπάσο δεργοίασε δΐαιιοβ πο ΟΡ ῥγορυίπχα οουροτίβ ἢδ- 
ἕπτα,. [6 γχορίθν. νἱ ποία υἱοΐμβ σαϊτοπθια, ἅἄππι δαΐ ἱπ 
ἄσπάϊα νἱΐατα ἀραπξ; ἀπὲ πϊιηΐαγα ἸΩΡΌσαπί, «αξ ἴῃ οἰρο- 
τὰπι απα]ΐαα απαμταίονε δὰΐξ ἐθηηροσδ ρϑοοαπί, απέ 
ὁχοροϊαχη οϊαποα ποχίπηι οχογοοπξ, απί πὶ [ΟπηΠ1 τποᾶο, 
δαΐ ὙΘΠΘΥῚ5 Ἱπηχηαϊοο πῃ ζΑ]Π πα πἰαν, δαΐ οἴϊαχα δεορυιϊϊπαϊηθ 
δυιῖατι Ομγίβατιδ ΤΥ απ ὩΘΟΘΠαγ 115. [6 πιϑοοταπέ, Οπῖρρθ 
ποτ Ῥαθθ05. ΠΟΨΙΠῚ5 Θ᾽ Π5Π|0(41 46 σατι5 «ποΐαη:15 Δθρτο- 
ἴαχε; ἄἀποβ ἴδυγθι. ποῖ αὑχουΐβ συ οίο ΘΟΥΡΟΥῚΒ5 6} ἤδίτι; 
Πουξ 608, ααἱὶ, «υσα ἴπ 8110 Βουαμη, 486 γϑΟΘμ[Π]ν 
ἀεϊαυογίηξ, ἕδιηθη Ῥεγρθίαο δορτοίαπί, Ἐγρο φυίπιτιηι 
ῬΙΟΡΟβίπ5 [ογπιομΐ 15 βῆο, αὶ ΟΟΥΡΟΥῚ5 [αΐαπι 1π 1Ἰαΐἴπ- 

ῃ 



Σ ; ΟΓΟΣ Ζ. άο5 

ἘΠλ8, Οματνῖ, ΨΙ. [171.} ἙλΔ. Βαῖ, τΥ. (α8ο.) 

ἄμεμπτον ἔγων ἑατασχευὴν σώματοξ, ἂν βίῳ δουλικῷ, δὲ 
ὅλης ἡμέρας ὑπηρετῶν, ἤτου τῶν μεγίστων δυνάμεών τίσιν, 

) μονάρχῳ; χωριζάμενος δὲ τοῦ δεσπότου περὶ τὰ πέ- 
βατα τῆς ἡμέρας, ὁρίσαι δὲ πάλυν ἐπὶ τούτου χρή, τίνα 
λέγω πέρατα, παρακοὴν γὰῤ ὃ λόγος ἐργάσεται τοῖς ἄναλε: 
γομένοις αὐτὸ, εἰ μὴ τύχον διορισμοῦ προσήκοντος. ἐὰν 
γοῦν εἴπω; χωρίζεσθαι. τηνικαῦτα πρῶτον εἰς τὴν ἐπιμέλειαν 

τοῦ σώματος, ἡνία ὃ ἥλιος δύνῃ, μὴ προσϑεὶς, ὁποίας 

ἡμέρας λέγω ἕ πότερον τῆς περὺ τὰς ϑερυνὰς τροπὰς, ἢ χξυ-- 
μερενὰρ, ἢ κατά τινὰ τῶν ἰσημερινῶν, ἢ χρόνον ἑκάτερον 
ἐν τῷ μεταξὺ τῶν εἰρημένων παυρῶν, ἀδύνατόν ἔστι συμφε- 
ρούσας ὑποϑήκας ποιήσασϑαι. κατὰ γοῦν τὴν “Ῥωμαίων 
πόλυν αἵ μέγισταν μὲν ἡμέραν καὶ νύκτες βραχὺ μείζους 
ὡρῶν ἰσημερινῶν ε΄ γίγνονται, καϑάπερ᾽ γε πάλιν αἵ ἐλά- 
χισταν μικρὸν ἀποδέουσαν τῶν 9΄, κατὰ δὲ τὴν μεγάλην 
᾿Δλεξάνδρειαν εδ΄ μὲν ὡρῶν αἵ μέγισται, ν΄ δὲ αἵ αἀμικρό- 
τάται. ὃ μὲν οὖν ταῖς σμιπροτάταις μὲν ἡμέραις, μεγίσταις 
δὲ νυξὶν ἀφιστάμενος τῆς ὑπηρεσίας, ἡλίου δυομένου, 

καὶ τρίψασθαν κατὰ σχολὴν ; ᾿ καὶ ΤΞΌΙΞ δύναται, 

ἀϊπε ἡπου!ραίμηη Παροῖ, αυΐῃαθ δἸξεσὶ σίνθηβ ἰρίο ἄϊθ 
ται γα, δαΐ τηαχίγηο τραριἢταΐαί, ἀπὲ πιο τοῖα 6, οδθ- 

ἴεγαμα δα οχύρθμμαχι αἴοὲ ΠΡΟ ἃ ἄργηϊπο ἀϊ[οοατ. : Ομο 

]ο6 0 τασία5 δεβηϊεπᾶσχι πΟΡῚ5 εἴ, αὔθ Βπιθτα ἀϊοὶ αϊοῖ- 

ΧηᾺ5, αυδπᾶο 4]145 Ἰθοΐουϊ ἴξσιλο ποῖοι ἡχηροπιαξ, τῇ 

ὀογίαμι ἀϑεέθυ παϊ πῃ δεοτθμι αδαπαΐας; 851 Θαΐτα ἄϊκοτο, ἴδα 
οράδγθ. ἔχ ῬΥΪΜΔΤΝ Ἠοπιϊπθμι δ σΟΥΡΟΥΙΒ Πα σαγϑτα, 

ἀπθμα [Ὁ] ΟοοΙα1, ἢ6 δάϊθοοτο; απὸ ἀϊθ 14 γον οἴγ- 

οαῆθ [ΟἹ ΠῚ τιπὰ δβέγτσε » 85ι᾽ ῬΥΠΙΏΔΙΘ, ὅπ οἶγοα δααπῖλο-: 

οἵα, δὰ αἴ1ο ἀπορίαμα ἔθηροῦα,, αποᾶ Ἰηΐογορατϊε Σηΐ8} δα, 
απᾶ6 αἸρία Γἀπι,. πὸὰ Ροππε σοιμηπηοᾶα Ῥγϑαβθοαρία ἐγδᾶὶ. 

Βοιηᾶθ. οηαΐπη τηαχίπι ἀ168. δὸ ποοίθδ Ῥϑῃ]ο τηδουδβ 

«υϊπάδοϊα ἀθαπί πο Δ ΠΡῸ5 ΠΟΥ5 [ατ|ι, σομπίγα ΥΠΗΤΩΣ 

Ῥᾶπίο τπῦρα πόνθηι. [πα χπᾶργια ψΕΙῸ ΑΙδχαπᾶσία τα χίπιὰβ 

ἴεβ. ᾳπαϊπογάδοϊπι Ποτγάταπι 6ΠῈ, τηϊηΐπιτιθ ἄξσεπι. Εχρο 

ΔῸΣ πὶ ῬγΘυ [ἢ γνῖ5 ἀϊεραβ εἰ ἸομρΙΠ πν18. ποσῦριι5. 8 Ὑη11|1--᾿ 

ἤδθυῖο οσοϊάεμία [Ὁ16 τϑᾶϊί, ππίο ἔγιοαυΐ ῬῸΣ οἴπια δἔ 
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καὶ κοιμηϑῆναι συμμέτρως. οὐδεὶς δ᾽ ἐστὶν. ὃς οὐδ᾽ ἐν ταῖς 

μεγίσταις, οὐδ΄. ἐν τούτοις. οἷός τ ἐστί τν πρᾶξαν͵ με- 

τρίως᾽' οὗ μὴν οὐδ᾽ ἔγνων τιτὰ τοισύτη δυσευχίφ βίου 
λφησόμενον. ὃ γοῦν ὧν ἴσμεν ᾿αὐτοκρατόρων ἑτοιμότατα 
᾿πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν ἀφικόμενος ᾿Αντωνῖνος 
ἐν μὲν ταῖς μικραῖς ἡμέραις ἡλίου δύνοντος εἶς τὴν παλαξ- 

στραν. παρεγίγνετο,. κατὰ δὲ τὰς μεγίστας ̓  ὥρᾳ ϑ' ἢ. τὸ 

πλεῖστον. {, ὥσι' ἔξεστι τοῖς. παραμένουσιν. αὐτῷ κατὰ τὰς 

ἡμερησίας πράξεις, ἀπολλαγεῖσι,, “προνοήσασθαι. τοῦ σώμα- 
᾿ς ἐν τῷ λοιπῷ μέρεν τῆς ἡμέρας, ὡς ἅμα τῷ δῦναι τὸν 
ἥλιον εἰς ὕπνον τρέπεσθαι. τῆς. γάρ τοῦ σμικροτάτης γυχτὺς 
ἴσης οὔσης Θ΄ ταῖς ἰσημερυναῖς ὥραις, αὐτάῤκης" ὁ τοσοῦτος, 

, χρόνος αὐτοῖς ὕπνου τυχεῖν. . ἐπισκεπτέον οὖν, εἴτε γυμνά- 
ζεσθαν, χατὰ τὸν ἔμπροσθεν βίον ὃ τοιοῦτος ὑπηφέτης ὅϑος 

ἔχει, εἴτ᾽. ζγύμναστος λούεσθαι. τυνὲς γὰρ οὐδὲ; ἄχοι τοῦ 
τρίψασϑαν προνοοῦνται σφῶν αὐτῶν; ἄντικρύς τὶ εἰς τὸ βα- 
λανεῖον εἰσίασιν παραχεύμενοι. τὸ ἔλαιον, ἢ καὶ στλεγγίδα 
μόνον λαβόντες, ὡς. καπ αὐτὸ τὸ ̓βρλανεῖον ὄποστλεγγίζεσϑαι 

Ἰανανὶ δὲ πιρᾶϊοθ ἄδοτιηῖτο Ποδξ, Ῥοστο πϑπῖο εἢ, ΠΣ 

χιθὸ ἴπ τηχίηιϊβ., Ὡδὸ οἴλαῃι Ηἴ8, πο Ἰϊοθαῦ -Ἰταμα τπο- 

ἀϊοουίϊον Ἄρονο; 66 Ἰρίς. ῥγοΐβοίο χπθπασαμ ΠΟΥ ἴβπι 

ΠΟΤῚ ψιΐαθ ἴουξα ἀΐαχα.. ΑΑπίοτζητιθ οί, ἀπὶ ἱπιροτνδίο- 

τατα, -ἀπο5 ΤρΗ͂ νἱαϊπητδ, οἰ αΠῆπαα δα σαγαπι ΘοΥΡΟΤΙ8. γος 

1, Ὀγου Πηγ5. ἀἴερι5. [016 οροϊάοπίθ. 1 ραϊαθῆχαι 1π-- 

διραϊίων, Ἰομρ Π}15 δαΐθηι ποτα πονὰ; δυΐ [Ὀπληλητα 

ἀεοίπηρ. - Θφτο Ποοξ 115,. ααὶ 1 1π᾿ ἀϊανη15 οἱῆο [15 Δ ἢ  ἤππί, 

ὯΠ} ἀϊοοῖετε, τϑίαπο αἴ61 ἐθιαροῦ σοΥΡΟΣ 5 Οαγαπὶ 8566 

ἀϊα, πῇ [ο16. οὐρ!άθηΐξς δα [οίηπππι [6 σοηῃνογίαμι. ἸΝδπε 

Φαάμα. ΤΣ πιβ, ΤΟΣ πόγοπὶ Πογᾶ5. δθαιϊπορίίαϊθβ δβατιοΐ, 

ἀραπᾶθ Π15 Γμονῖ!., Ἀ 14 τούπηι ἔθπιρῃ8 1π (ογηπρ [ππιρί8-- 

της, Ετρο ψιάοπᾶπτηῃ οἵ, δἱπβἔπσϑη θ᾽. ρδὺ αῃτθαοξατῃ νἱΐαπι 

᾿ ΘΧΟΙΟΙ ΑΠΙΟΙΣ, [4115 τηϊπιῆθν ξαονίξ, ἂπ οἰΐγα Θσθυ οι  1οπιθα 

ἴανουι. Ναια Γαηξ, (ἢ τ ἐο ἀϑαὰς ΄αϊάθηιν Γαΐ σαρατα Πμα- 

Ῥεοαπέ, ἐξ. 1υἹοίοπιθ αὐὐάδῃ πὲ δαμιρόαπέ, [ἃ ῥχοίϊμτιϑ 

Ρέτίαβ. Ο160. Ῥαϊποπηὶ ἱπιργοᾶϊαχίαν, δὲ οἰΐαπι. ΠΥΡῚ 

ἰαπίπιτ- αγτερία, ἀπὸ [αἄοχοπι ἐπ ἱρίο βαϊμθο δρίεγραμῖ. 
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τὸν ἱδρῶτα. καὶ, μέντοι χαὶ. μετρίως. φέρουσι τὸ τοιοῦτον 
ἔϑος ἔγιρι. ὥστε τινὰς αὐτῶν μηδὲ γοσεῖν συνεχῶς, ὅταν 

ὦσιν εὐδιάπνευατοι. καὶ χαλοῦσί γε αὐτοὺς Ἐροοσυγερί- 

τοὺς ἔνιον τῶν ἰατρῶν τε καὶ γυμγαστῶν. εἴρηται δὲ χαὺ 
ὑφ᾿ Ἱπποκράτους, ὑγυεινοτέρους, ἱμὲν εἶγαν τοὺς τοιούτους" 

. ἀραιύτης, γὰρ, φησὶ, σώματος ἕς διαπτοὴν οἷς, πλείω φέ- 

θέταν, ὑγιξιγότεροι, ὅσοις’ δ᾽ ἐλάσσω, γοσερώτεροι. τὴν 

μὲν δή, τοιαύτην φύσιν σώματος οὐ χρὴ μετάγειν ἐφ ἔτε- 
ον ἔθος, οὐδ᾽ ὅλως οὐδεμίαν, ἀλλ; ὅσαι διὰ τοῦ πολλοῦ 

χρύνου νοσοῦσιν. 

Κεφ. ς΄. [172] Εἰ δὲ συνεχῶς ζις γοσοίη, σχεπτέον 
ἐπὶ αὐτοῦ τὴν αἰτίαν. εὑρεθήσεται δὲ, τὴν. ἀρχὴν τῆς ζη- 
τήσεως ἡμῶν ἀπὸ τοῦ τῶν ψόσων εἴδους ποιησαμέγωνγ, ὅσα 

γὰρ ἐκ τῆς ἐντὸς κακίας γοσεῖ τὸ σῶμα, διττὴν ἔχει. τὴν 

πρόφασιν, ἤτοι πλῆϑος, ἢ πκακοχυμίαν. εἰ, μὲν δὴ πληϑω- 
ουκὰς τόσους γοσεῖν φαίνοιτο, σκοπὰς ἔστω παϑύλου εἷς, 

τὴν ὑγιεινὴν δίαιταν αὐτῷ, ὕπως συμμέτρους ἕξεν, τοὺς - 

: 

Ας που ΠΠΠ1 ααϊάομῃ Βαπο οοπ[πείῃ ἀϊποτα σποῦϊοθ ἔδυυσιξ 

1, τὖ] ΔἸΣ4α1 δοσαπὶ π6ο αἰπᾶτα δοσαοξθπξ, τπαπθ αΠ]Ρ τ 

Ἴρενα ΘΟΥΡΟον8 ἱταμ ρι νέο. οῇ : εοβᾷομι. Δ] {ππὶ 1πθ6- 

ἀϊσορητη ἔπτα ουγαη ΠΥ ταῦο ΘοΥρουβ. Παριΐα Ποιΐ-. 

65 Δρρε θέ. Οὐΐῃ αἀϊοΐπην εἴ 80 Ἐπρροοτνδἕο εἴ, Βυϊο 

σομονὶ ποχηΐππην [Δπϊταΐθηι τηᾶρὶδ οοπῆατο. Αἷδ δπίηις; 

ανμαβ δογρογὶβ αὐ ἐγαηβρεγαδέοπεπι, φιεξτι8 Ρῥζωγα Ρθ". 

ομξέμπν {6Υ ἐτεέα7᾽, {(εἶμδγ δον; σιρέζτιδ ραϊεοζοῦα., πεξγοεῖεδ ,α- 

Ζωῦγίδ. Ῥδθιο οουροσ β΄ παίωταμι δα 8118 1 δοχίμοεματθχα 

ἀγδηβίουυθ ὭΟΩ ορογἕθί, [δα πο ἈΠΑγ οἴπμῖπο 4]1810Δ πᾶ--- 

ἴμχαμι, πὰβ πᾶς ἸΟΠΡΟ 161} ἔθηρονθ δθογοξβέ. 

ο Ο4ν. ΥἹ. Οποά Π΄ φυῖθ αἴπᾶμπο. ἀρργοίθέ, ἀπαχαΐτονο 

ἀπ 80 Φ6Ὸ [Αγ φομπνοπῖοί. ἘΔ νϑητοίασ,, ἢ Τα τιτι ᾿ππααῖῇ-- 

τἰοινῖ5 Ὁ ΔορΥ ΡΒ 1115. ἤρθοῖθ σθρουί ῃηΗ8. Οπαθοππατιο ΘμΪτη. 

Ὁ Ἰηΐαυηο ν 0. σΟΥΡτ5 ρα ε», δα ἀπρίΐοθηι οαυατα παρ θπΐν, 

ἀπξ Ῥ] οί πουαλ σι !εθῖ, δυΐ ὁδοοομγιρίαια. ἀσ «άθιι 

Ῥ]οθιοχαθ το ΡῚ5. ἰθποῦὶ νἱάραίασ, διὸ πηΐνοσία ἕθπάθε. 

νἱοίῃ8. 6}18 γνϑῖίῖο, αὖ ἴποοοβ. δὰ σομνθχθηΐθηι τηοάπτῃ τα 
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Ἑὰ. Οἴδατε, ὙΙ. [115 “᾿ . Ἑᾶ. Βαῖ, τ΄. (480. 
χυμούς" εἰ δὲ διὰ καπογυμίαν, ὅπως. ἀρίστρυς. ἡ δὲ κατὰ. 
μέρος πρόνοια τῆς μὲν ἔν ποσότητν συμμετρίας εἰρήσεται 
πρότερον, τῆς δ᾽ ἂν ποιότητι δεύτερον. λέγωμεν οὖν ἤδη 
σπερὶ τῆς προτέρας, ἐπὶ ἀρχὴν ἀναγαγόντες τὸν λόγον. ὅταν 
ἐλάττω τὰ διαπνεόμενα τοῦ σώματος ἢ τῶν λαμβανομένων», 

αἵ πληϑωρικαὶ νόσου γίγνονται. φυλακτέον οὖν ἔστι τὴν 
συμμετρίαν τῶν ἐσθιομένων τὸ κοὶ πιγρμέγων πρὸς τὰ κξ-' 

φούμενα" σύμμετρα δὲ ἔσταν, σχεψαμένων ἡμῶν ἐν ἑἕκατέ-: 
ροις τὴν πρσύτητα, τοὺς μὲν γὰρ ἄντικρυς εἷς τὸ βαλάνεῖην 
εἰσιόντας, ἔπειτα τρίψει τε χρῆσϑαν, καί τι καὶ βουχὺ 

αυνεῖσϑαν πρότερον, ὅσον ὃ ἔφϑανον ταῦτα ποιεῖν, ἐπ᾽ 

ὀλίγον μὲν αὐξῆσαι χαὺ αὐτὰ ταῦτα συμβουλεύσομεν. 
ἀφαιρεῖν δὲ χρὴ παὶ τῶν τροφᾶν ἤτοι τῆς ποιότητος ἢ 
τῆς ποσότητος, ἢ χαὲ ὈΠΠΡΙ θεξοῶΣ: τοὺς μὲν γὰρ ταχέως 

ἀϑροίζοντας ἀξιόλογον πλῆϑος ἑκατέρῳ" ὅσου δ᾽ οὗ τα- 

ἕως, ῆ. οὐκ ἀξιόλογον, ἀρκέσει ϑάτερον, ὃ ἂν αὐτὸς ὃ 

ἄνϑρωπος ἀΐοῆται. τὸ 1 οὖν τῆς ποσότητος ἀφελεῖν 

νοοοῦ; ἤπ ῥαοοομγηάῖαο ΤΠΟΥΡ15, πὶ Ῥ,ΌΡο5. ΒυΠΟΥ 65 ἐμῖ: ' 

οἷαί. Ῥγίῃαβ δπίδπι [ρθοίαΠ του. ἀϊρείατ, φασι ἀγιοάτιπι : 

ῬχοΙριοι απ τιπι παβἀ]οου ΑΓ Β., αὐυδ8 ἴῃ αααπίίαίς ρθρία--. 

ὅπ, Ῥοῆθα νϑγο εἱ, 4πᾶ6 1π ἀιαϊϊταΐα οὐχ. Πασαθ. 

ἦδτα 46 ρῬυΐοτβθ ἀϑαγαθβ, ἀπρίο ἐαπᾶάδηα δα ῥυϊποίρίτπι [6Γ- 

χηοπθ. ἴΠ01, 4ποα 6χ οΟΥΡροσθ φΧμαῖας, ταΐμτιβ ΕΠ 115, 4π88 

αροράσμξ, Ρ]Θ μου θ ΟΥ̓ΤῚ χη ΥΌΙ Το επί. Ἑσρο ργο[ριοῖθα- 

ἄμλπι οἰδ, αὐ δογαπι, 4π66 εἀπμίῃῦ δ ΒΙραπίαν, 'τϑῖρο- 

οἴα δουμπι),, 4π88 ΘΧΡΟΙ]απΐαν, ΟΟΠΘΠΘη85. ἸΏ ΘαΙΟΟΥ 85 

[ἐγνεΐασ. ὅδπθ 15 τηοᾷπβ [Ἐὐναβίξατν, Π ορίεγνείασ ἃ τπο- 

ἘΠ ἴῃ πἰτῖδαὰθ πιαπξίαβ, ΟἿἱ Θηΐτη ῬαΙπδαηι Πρεϊπη 1π- 
διθαπιπίατν, 115 Ῥοῆξα Φεϊοξῖοτια ἈΝ, δἴᾳπθε οἰΐαμι ρυίαβ 

Ῥᾶυϊαδι ἀἰμπονοσὶ, 4ὰϊ γεῖὸ 1μιᾶθο ῬΥΪα5. ΟΡΙΘΥ πξ, ρδῦ]α- 
ἴππιὶ εἰΐαπι πᾶερ Ἰρία ἱπάτισθῦε [παᾶδιίπηηβ, ἀθίγαμοτθ σόγὸ 
46. πιιπιθπξ ψεὶ απαπξίαΐε, σν6] φααϊτίαΐα , 61 εἴδη, 

πἴχαφαα. Οὐ 6π1πὶ ΘΟ ΟΣ Ἰπῆσπεπι ἀρηπᾶδηίαμι σοπ-- 
ξετυχιξ, ἀϊ5 ἀθ πἰσααῦθ, αἱ ΠΟ σοϊουϊίεν, σὐξ ποι 1πῆ-- 
δ 1, 115. ἄθ αἸέεσα ἀοιηρίσια εἴς [δὲ ἔπουῖέ, αὐτὰ νἱᾷ611-- 

δοὲ μϑηο ἴρίε ροϊίαβ ψοϊπετῖέ. ἀς αποιηαδιηοάμππι ἀα 
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γνώριμον, τὸ δὲ τῆς ποιότητος ἐν τῆ τῶν ὀλιγοτρόφων 

προσφορᾷ ἐδεσμάτων γίγνεται. πολλοὶ γὰρ ἐπὶ χοιρείοιφ 

πρέασν διαυτώμενον πλῆθος ἀϑυροίζουσι τάχιστα, δεομέγης 

τῆς τοιαύτης τροφῆς τρίιμεών τε παὺ γυμνασίων ἰσχυρῶν, 

ἐπὶ λάχανα τοίνυν αὐτοὺς ἄχτέον, ἐστὸὴ καὶ χέδφοπα τὰ μὴ 

πολύτροφα; ταὶ ἰχϑῦς ὁμοίως καὶ ὄρνυϑας, ὅσου μὴ πολή- 

τροφου. (581) τῶν δὲ πακοχυμίαν ἀϑροιξύντων, οὗχ ὡσαύ- 

ΤῈ τοῖς τὸ πλῆϑος ἀϑροίζουσιν, οὐχ εἷς ἐστὺν ὦ σχοπὸς; 

ὅτυ μηδὲ τῆς κακοχυμίας ἰδέα μία, τυνὲς μὲν γὰρ ψυχροτέε, 

ῥοῶν τὰ «αὶ φλεγματικώτέραν ἀϑροίζουσι κακοχυμίαν, τυνὲς 

“δὲ ϑερμοτέραν τὸ χαὶ χολωδεστέραν, ἔνιον δὲ ὑδατωδεστέ: 

Θ07; ὥσπερ ἄλλου μελαγχολητωτεθαν. ἀφεκτέον οὖν ἔστιν" 

ἑχάστῳ σιτίων τε “αὶ ποτῶν, ὅσα πέφυκε γεννᾷν ἑτοίμως 
τὸν ἀϑροιζόμενον αὐτῷ χυμόν. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν. ἵχα- 
ψῶς ἂν τρισὺ μὲν ὑπομνήμασιν, ἃ περὶ τῶν ἂν "ταῖς. 
τροφαῖς δυνέδων ἐπιγέγραπται, καϑ' ἕτερον. δὲ, ἐν ᾧ 
περὶ εὐχυμίας καὶ παπκοχυμίας ἡ διαίρεσις γίγνεται. ταὶ 
τούτων δ᾽ ξξωϑέν ἔστε τὸ περὺ τῆς λεχευνούσης διαίτῃξ,. 

ἀαατϊαῖϊς ἀθπιαίαν, ποῖ οἷ. 6 ἀμα!ΐαῖθ ἀβηηταν, 
απ δχίρυ τα ΘΗ οἶρτιβ ἀρρομΐίαγ. 814 α1 481, ΠΟΒς 

ῬδιΟΙ [1116 τυ σο᾽θυγίπιθ οορίατῃ δοουναπέ, ἀππμ 

411ὰ5 τοατήγαϊ 14. παϊτπϑπίωπη ἱπτῃ ΤρΙοό}ι65, ἕπῃ 6 κον- 

οἰϊαϊλονιθβ ρίατια σϑμθιπεπίθβ ΕΠ Ἰριύπι ΟΙασα, δ ἰθρτιν 

πΐμα, 4πα6 ἨΟῚ ΤᾺ] πΠηῚ ΟΟΥΡΟΥῚ δα]ιοϊαπΐ; Ῥχδοΐοσθα 

ῬΙ[ο68 δὲ ἀνέβ., ἤμ88 . τη] πα ἱΐουα ποι ποϊσιατῖ, Ἔσρῖς 

Ῥεπᾶα {ππΐ, Ομὲ νϑῖοὸ νἱξοίορ σομπροττιτξ ἵμοθοβ, 11 ΠΟΙ͂, 

Ῥουϊηᾶθ, πὶ ἀπὶ τοάπηδαπεδηι οομροναπε, ὍΠῚ ἰαπΐαχα 

γαῖ Γππὶ ἱπίθμεῖ, ἀπϑηδοατιί θη Π60 τπιῖοα εἴς ϑΊΠΟΗ [προὶ 

[ρβοῖθβ. ΑἸΠ δαΐτα τα δ 15 Ῥριάτιαι ΡΙΓΙτο[αληααα 6}.5- 

τη0α]1 [ποραπὶ οομρουθηΐ,, 411 τηθρῖβ οοΠάππη δὸ Ὀ1]Π]Οἴαχη, 

ΟΠ] τᾶ 15 δαποίατη, 4111 ὙῸΡΓα5. τηπδϑὶβ χη] 06 11- 

οαμα. Ηουτα οὐρο οπΐααθ ἀρ ἢ ποπάπμῃ ἃ} 115 ο1}15 Ῥοξϊ- 

Ῥαβᾷαθ εἢ ,, 4 δὰ ἀπο ΟΟΠΙσαμΐ Γποσυτα ἔᾳοι!ςα 

οἰσπανξ, Ῥουτοὸ ἀϊοίαμι δραπᾶθ ἄθ 115. οἵ ἴῃ ΕΊΡι18 ΠΡΥΊ5, 

41 ἄς αἰϊπιουίοστια ζδοα Ρα5. ἔππδ τ ογὶρί!, αἴθ πὶ 

αο, «αἱ ἀθ ῥυοβρίβ ργανίβαμια ἴχοοὶβ Ἰμἰοσιριίασ. ἘΠ οἕ 

Ῥιδρθίου πὸβ δ]1π8 ἄβ αἰϊζθηπαηΐθ σνἱοία, ἈΠ} φτοΐθοΐο 



ἀτὸ : ΤΉ ΧΗΧΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩ͂Ν 

ἃ. Ομιασε. ΨΊ. [175. 178. : ες Βᾷ,. ΒΓ. ΤΥ. (681. 
ἥτιο ἐπιτήδειος τοῖς τὸν καλούμενον ὠμὸν χυμὸν ἀϑοοίζουσι 
γίγνεται, παχὺν μὲν ὑπάρχοντα πάντως; οὖν ἀξὺ δὲ καὶ γλί- 
σχρον. ἐπὶ πάντων δὲ τούτων κοινὸν ᾿ θεω γαστρὸς 
ὑπαγωγὴ, καὶ μάλισθ᾽ ὅσοις ἐστὶ φύσεν σεζχηροτέρα, κοινὸν. 
δὲ - καὶ τὸ τῶν ἀφροδισίων σύμμετρον, 

Κεφ. ζ-: [178] Ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀμέμψπτων χατασχευῶν 

τοῦ σώματος οὐ χρὴ παντάπασιν ἀφροδισίων ἀπέχεσϑαι, 

χαθϑάπερ ἐπὶ τῶν ξηρῶν ἔμπροσθεν εἴρηται. σκεπτέον ὃ΄ 
ἐγ τοῖς μάλιστα, πότερον ὕὅπαξ ἢ δὶς ἐσϑίευν τοὺς ἐν τῷ 
ταρούτῳ βίῳ, συμφέρει. τῆς σκέψεως δ᾽ ἔστι κεφάλανον ἢ τε 
τοῦ σώματος αὐτῶν φύσις, ἥ τ' ἐπὶ ταὐτὸν συνήϑεια τῆς, 
διαίτης, “αὶ τατον ἐπὶ αὐτοῖς, ἐάν σοι φανῇ μεταπενητέόν 

εἶγαν τὸ ἔθος, ὅπτως αὐτοῦ φέρεν τὴν ὑπαλλαγὴν ὃ ἄνϑρω- 
πος. ἀπὸ μὲν οὖν τῆς φύσεως ἡ τοῦ συμφέροντος ἔνδειξις 
γίνεται. τῶν μὲν ξεχολουμέγης τῆς γαστρὸς, εἴρηται μὲν ἤδη 

χοὶ διὰ τοῦ δ΄ γρόμματος, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν" ἔστω μὲν 
ἀεὶ τὰ πρῶτα τῶν ξσϑιομέγων τὲ καὶ πυνομένων; ὅσᾳ λα- 

πῴττευ τὴν γαστέρω; τῶν μὲν οἴνων οὗ γλυκεῖς καὶ ὑπακτικοὶ,, 
Ν ᾽. κ᾿ 

115, αὶ οὕπάτιι οοπσοχτιιξ ἔποοατα, «αἱ οΥδίπ5 ατίάοπι 

, Ὁμμππο οἴ, ποῖ ἑαταεῃ ρογρείπο σἸπεϊπιοίαβ.. 5616. οπιπῖ- 

Ῥαβ. 115. σοι πηι 6 δακχιϊτατα οἱὲ αἶνῖ ἀρ)εοῖο, ῬοΙΠΙαππν, 

ψετο φαῖθαβ οἷ ἰαίανα! τον ἀἀπυϊοίίου. (ΟΟπιπιτι15 Ῥοῦτο 

εἴ οἵ γϑῆθυῖβ οομαπιοαργδεῖο. 

Ὁ 4}. ΥΙΙ. ΟαῖΡα5 Εμπΐπὰλ ἸΠπΟΌΪραΐα ΟΟΥΡΟΥΙῚΒ οοὨἤξπ-- 

Ὧο οἴ, ποι ἄθροϑμξ 11, σνϑα Ποοῖ5. Γαρύα Ῥταθοορέμηι οἢν, 

ἃ ϑΘΠΟΧΘ οὔμηΐιο δοἤιπονθ. {Π0|4 ἕοτηθπα οοπβἀοτοίομρια 

τηρχίπιθ ἀοβάσγαί, [βπιοϊπο- ἅ16 85 815. δὲ 118, φαὶ 6ἴπι5-- 

ΦΩΡΘΟΣ σἱΐατ ἀραμπΐ, οοτηθοϊθ ὁχσ πα, Ἐ7ὰ5 οοπῆάδοταίίο-ς 

τιῖβ οαρτιΐ οἱ δῇ σογρουὶβ Ἰρίουμμη πεΐοτα, δὲ Ὁ 86 1π 

νἱοίτιβ ιγταίϊίομθ οομῃίπειπἀο, δ ἕεσο 40 8ῖ5, ἢ τηῦΐαγα 

νἱοῖμβ ταϊίομοπι σἱἀθθιίαν, απὸ ρβοίο δ͵ι8 τημπίδἐο θη 

Ποπιο, ἴθραΐ, Αἴααθ ὁ ἴρία φιυϊάθῃι Ὠαΐτσα οἦπβ5,. ατοά 

οοηδποοξ, πιάϊοαξίο ἀδίυνυ. ἘΛ᾿ δουτ αυΐάεμμ, “ΠΡ Ὲ5 

ΒΙΠοία5 νομίον εἴ, (βομε ἀϊοΐπμι πο θ15. τὰ ἀπανίο ἴα οἷ, 

δὲ πῦπο ΪΠ110 τλθταβ αἰ] θέμα) ὈΡΔμΐ [δρου οἰβογππὶ δος 

᾿Ροξοπαμη ἅπε, αὯΣ αἰναμι ἀςϊποίαηΐξ. Ἐπ νἱπὶδ 4ιϊάοθμι, 



«ΟΣ. Ζ. κι ς 

ἘΔ, Οἴϊατε. ΤΙ [175 : ἘΔ. Βεῖ τν. (ϑιῦ- 
(οὐ γὰρ ὅπαντέρ εἶσι τοιοῦτοι,) ἐδεσμάτων δὲ τὰ λάχαγὰ δὲ 
ἐλαίου τε καὶ γόρου: φυλαχτέον δὲ τῶν οὕνων τοὺς αὔστη- 
ροὺς, ὥσπερ γε καὶ τῶν ἐδεσμάτων τὰ στύφοντα, πλὴν εἶ 

μετὰ τὴν ἐδωδὴν ἅπασαν ἕνεκα τοῦ τονῶσαν τὸ στόμα τῆς 
γαστρὸς ἡ προσφορὰ γίγνοιτο, πριτέον δὲ καὶ τοῦτο τῇ 
πείρᾳ" τισὶ γὰρ. οὐ μόνον ὄλυπός ἔστιν ἣ τοιαύτη γρῆσις 
τῶν στυφόντων, ἀλλὰ καὶ συντελεῖ τυ πρὸς ὑπαγωγὴν γαστρὸς 
ἐκ τοῦ τογνωϑῆται κατὰ τὸ στόμα τὴν κοιλίαν. ἐναργέστα-: 
τὸν δὲ ἐπὶ τῶν. ἀτονώτερον ἐχόντων. αὐτὴν φαίνεταν τοῦτο 
γιχνόμενον, ὅσον δὲ ταῖς κατὰ παλαίστραν γυμνασίοις ἐχοῶν-: 
τὸ πρὸ τοῦ λουτροῦ, πρὶν ἐμπεσεῖν ἀσχόλῳ βίῳ, τούτοις 
ἀποστῆναι μὲν αὐτῶν βλαβερώτατον, ὁμοίως δὲ χρῆσϑαι 
πρὸς τῷ βλαβερῷ καὶ ἀδύνατον. ὅπερ οὖκ ἔφην. ὄνομάζε- ἡ 
σϑαν γυμνασίων εἶδος ἀποϑθϑεραπευτικὸν, “τούτῳ. χρηστέον 

αὐτοῖς ἅμα χαὶ τοῦ πλήϑους τῶν χοιρείων κρεῶν ἀφαιρε-:. 

τέον. ἐπεὶ δὲ, ὡς ἔφην, ἐνίοις ἐσϑίευν ὄἄμειγόν τὸ πρὸ τοῦ 
- " ᾿ - .“ 3 γα , 3᾽ - 

λουτροῦ, περί τ τῆς οὐρᾶς, ἐν} Ἤ τοῦτο τούπτξον σύυτοις ἔστι; 

᾿ 

ἀμ]οῖα, οἵ ἀπᾶθ Ἰ ΠΠἰ|τθ σϑμίλε ΡΟ απε: ποῖ Θμΐπι οχα- 

αϊὰ 6715 Γχπξ σθηθν15. Ἐπ οἱδὶθ οἴδνγα οτιμὰ οἱθό εἴ σϑγο. 

ΟὙΠαηΔα νεῦο οχ σἱπῖβ Γαπξ αἰ ονα: 6Σ. οἱ15, ατιῖ. δἀῆχγια-. 

ϑυπΐ, Ὠἰῇ Πυθα οΥἷβ σϑηΐ5. οδαΐα Ῥοῆ ἰοΐδη Θοϊη6- 

ἤῖοπθυυ δχμίρθαπίαν,. [4 δὐΐθμι ἐσρθυϊοπῖία χαρά 418-- 

φουπθηάπια οἱ, [ἀπὲ οηΐ απ δαπυιησοπέπιη τίμ5 

τοῦ (ΟἸπμὰ Βαμα ἐπρναΐπδ. Πί, [δα εἴδη δᾷ ἀϊντνα ἀε)ϊοῖομ--. 

ἄατα οοπάποαϊ, ργορίθσθα «πο ὁ5 σοηΐνίβ τορογαῖ: αποᾶ 

ον ἀεπ Ππηῖς 1π 115, αμἱ πη 60 1111π5. 1ἅ. σε πθαξ, σουηϊταν, 

Οὐϊοσπαμθ σατο ραϊδοῆγθθ Ὄχθροῖ 15. δῃίθ Ῥαΐπϑι Γαμῦ, 

ἈΠ, Ρυϊαδατιαπὶ ΩΡ Ποαΐαθ πϑσοῖ18. σία ἴ δαδίοεογοῆε, 

Ὧδ αἴ 80 1ρῖϊ8 Δ ἢΠιπαϊθ οἵ ἱποομητηο αι: ἤπια, 1ΐα, τιΐ 

Πμπτρον αἰαυίητ, Ῥτδοίου ἱποομπιμηοᾶσπῃ δῶμ {ΘΥῚ οχημῖ-- 

τὸ ποαῖπϊξ. Ἐγρο φχθροϊεομθ, απᾶ86 ΔροίπθΡα}016. ἀϊοίξαι 

(ἀς 4πὰ αρτα δϑίπη5), 115. τπιξαπᾶαχῃ οσαθο, οἵ ἥσθη} ἀ6 

[1186 οαρηΐθ οορία πολη1}11 ἀθμῃιθπάπχῃ. Οπομΐϑυ ν6γῸ 

(τὲ δῃΐθ ἀἴχὴ) ἔπαΐ, ἀπ Ὸ.5 απίθ. Ῥαϊπθαμι. οἤία 6. δαί : 

οἱ μιο]ϊα5,. ἀϊοοπάμπι ἀδίποθρβ εἰς ἕπγα ἀθ Βοΐα, 4πὰ ξ6-- 
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“οὐ περὶ τῆς ποιότητός τὲ καὶ ποσύτητος ὧν χρὴ προσφέ-. 
θεσϑαν λεκτέον ἐφεξῆς. ὅπερ οὖν εἴωθα ποιδῖν αὐτὸς ἐγὼ 
παϑ' ἣν ἂν ἡμέραν. ,ὀψιαίτερον ἡγῶμαι λούσασθαν. δὲ ἀῤε 

ῥώστων ἐπισκέψεις ἤ τύνὰ πολιτικὴν πρᾶξιν, εἰπεῖν οὐκ 
ἀκνήσω. ὑποκείσθω μὲν ἡμέρα, καϑ' ἣν τοῦτο γίγνεται, ἦ 
τῶν ἰσημεριγῶν ὡρῶν, ἐλπίζεσθαν δὲ περὶ δεκάτην ὥραν ἥ 
τοῦ σώματος ἐπιμέλεια γενήσεσϑαι. κατὰ ταύτην τὴν ὑπό- 
ϑέεσιν ἔδοξέ μου περὶ τετάρτην ὥραν προσφέρεσθαι τροφὴν 
ὅπλουστάτην, ἥτις ἐστὶν ἄρτρς μόνος. ἐγὼ μὲν οὕτως αὖ- 

τὸς ἔπραξα, τινὲς δὲ οὐχ ὑπομένουσιν ἄροτον ἐσϑίειν μόνον; 

ὑψῶν γωρὶς, ἄλλ ἤτοι μετὰ βαλάνων φοινίκων, ἢ ἐλαιῶν, 
ἢ μέλιτος, ἢ ἁλῶν ἐσθίουσιν, εἴτα καὶ πίνουσιν ἔγιοί τις 

" αὐτῶν, ἐγὼ δὲ οὐκ ἔπιόν ποτε ἐπὶ τοιαύτῃ τροφῇ, “αὶ 
μόνον ἔφαγον τὸν ἄρτον. ἔστω δ᾽ αὐτῶν πλῆϑος ἑκάστου 
τοσοῦτον; ὅσον ἄχρι τῆς δεκάτης. ὥρας ἐν τῇ γαστρὶ πεφϑῆ- 

ψαὺ δύναται" καὶ γὰρ, εἶ γυμνάζεσθαι βούλοιντο, μάλιστα 

- ἂν οὕτρς ἀβλαβῶς γυμνγάσαιντο. βλάβη γὰρ ἐνίοις οὐ σμῳ- 

χρὰ γίγνεται ἡπμναξομένφις ἂν τῷ πλήθει. αυτίων, ἔνίους δὲ 

τροΡῸ 18. ἄρρεπε, ἕπῃ ἄθ ααβππέαξα δόγτιτη,. ᾳπαᾶθ [ἀγηθηΐ, 

4ο ἡπεπίαίθ. Ετσο, αποᾶ ἱρίθ ἴδοοτθ ΘΟΜΙΆΘΥΙ ἀτερτι5 118, 

«αΐθα5 Ῥτορίου νϑὶ ἱπῆσπιοβ νι βία οβ γ6] οἰν1114 Ὡθροῖσα 

Ῥαΐανὶ π|6 [ουῖαθ δᾶ Ῥαϊπθιμῃ δοσρίπιστιμι, 14 ἀΐσοτθ τους 

δγάνερου. Ῥομαίμπυ 4165, απο 1ἃ δι, ὑπβάθοϊπι μουα8 δϑαιῖ- 

᾿ΟΟ 4165 Ἰοηστϑ; 1π ἀβοϊπιαμη ὙΘΙῸ ΟΟΥ̓ΡΟΥ5 σαγ Πα ἴρθμ, 

οἵἴϊβ, Ηοο οαἴα νίβαπι μιϊμ1 ες οἴτοα ααδτίδτη πόγάπι βπι- 
ῬΙΙΟΙππναπι [μιπιθπάτπι εἰ πτι ἐν! πιθπέαμα, χαΐ πξίαια [Ὁ]115 

᾿ ΘΠ ρβτιῖ5. Αἴαὰθ ἰρίθ απΐδοη ἴα ἴδοῖ, Οαϊρηβάαμῃ σοτο 
Ῥάᾶπθ [οἷο νϑίοί ἤπθ οἱίομϊο ποῖ ρ]ασεξ, [6 οτιπὶ οπτα 

ΡΑΙιπ]15, οἹένίβ, χα6116, ἀμμὲ (416. Γαχπσπε; Γαπὶ ἴδηι, ααὶ 

ῬοΙδ ἐππὰ δέθαπί, ἔσο ψετο πθο ἃ ἴδ]: οἷρο ἀπαπδη δ1- 

Ῥο, οἵ [(οἱπιπι ράπειαι οοἠτϊοᾶο. 518 δπΐθπι οα͵θδαπα δουατι 

ΟοῬία, απ86 ἀθοίπια Ποτα οοποοοία οἱΐϊβ ροίπε; ααῖρρθ; Κὶ 

ΘΧΘΟΙΟΙ ΑΙ οαρίδηξ, 60 πηαχίγηθ Ῥδοῖο οἰΐτα πόχαμι [ἃ 6δχεῦ- 

οἰἴδηξ, Παυίάθην πολ ον Ἰποοπιηοᾶάσηιν ΠΟΠῺ 1115 δοοϊα 1, 

αασμα ΥΘΡΙΘΕ οὐρὸ [6 δχϑιοϊΐζαπε; ποι }118 θη οἷ οαραΐ 



«ἸΟΙΌΣ Ζ. ἘΡΡΎΙΣΣ: 

ἘΔ. Ὁμαῖξ. ΟἹ, [1γ9, 1γ4.] Ἑᾶ. ΒΑΓ, Τν. (581. 
καὶ ἢ πἐφαλὴ Ἰὴ πληροῦται, καὺ βατὰ τὸ ἧπαρ, αἴσθησις γέε 

γνετάν τάσξως, ἢ βάρους, ἢ ἀμφοῖν. ὅταν οὖν τὸ τοιοῦτον 
συμβαίνῃ, ϑεραπευτέον αὐτὸ παραχρῆμα, τὸς μὲν κατὰ τὸ 
ἧπαρ δάφῥῥξεις διὰ τῶν ἔκφβατεόντων, τὰς δὲ τῆς κεφαλῆς 
πληρώσεις διὰ περιπάτων, μᾶλιστα μὲν πρὸ τρυφῆς, οὐδὲν 
μὴν κωλύεν καὶ μετὰ τὴν τροφήν: [174] ἄλλὰ τούτους. μὲν 
ξοχάτως βραδεῖς ποιεῖν προσήπκδξι, τοὺς δὲ πρὸ τῆς τροφῆς 
συντονωτέρους μὲν τούτων, οὗ μήν τοιούτους; ὅποΐους ἐπεί 
γόμενου πρός τινα πράξιν ἐνεργοῦζιεν. ὅσα δ᾽ ἐλφράττει τὸ 
ἥπαῤ, ἀρμόζεν ταῦτα ταῖς βράδυπεψίαις » ὄριοτα δ᾽ αὐτῶν 
ἔστιν ὀξύμελί τὲ καὶ τὸ διὰ τριῶν πεπέρεων; ἐν ᾧ μηδὲν 
μέμιαται τῶν ἀήϑων φαρμάκων, καὶ ἢ λὲπεύνουσα δίώιται" 
ταῦτα γὰρ βοαὃ υπεψίας ἐπανορϑ' οὔταν;" καὶ τὰς Χατὰ τὸ. ἧπαρ 
ἐμφράξεις ἰᾶταυ- διαφϑορᾶς δὲ τῶν ἐν 11) γαστρὶ σιξίων 
γιγνομένης, οἷς μὲν ὑπέρχεταν τὰ διεφϑοθμένα, μέγιστον 
ἐφόδιον εἰς ὑγίειαν ἔχουσιν, οἷς δὲ οὐχ ὑπέρχεται, διὰ τῶν 
ἀλύπως ὑπαγόντων ἐρεϑιστέον. ἔστιν δὲ ταῦτα τό τε χίου- 

ἀπηρ] αν ὙΑΡΟΥΡ5, οἱ ἴῃ Ἰθοίποτθ ἀπὸ ροηδοσίβ [ΘΗ ΓΠ5; 
δαξ ἀπο μεϊομ!β, τι αὐρίπβοτιδ ρϑτοιρίίαν. ἘτνρΌ; 4πμτα 
ἴα16 ααϊρρίατα σοπίπρίε, [ποουυτϑιάτιπι οἱ αἰιατα ΡΥ  Πιιης 
εἴ: Π δον ὈΡΗτπιοΐαμ ΠΕ, 115; ἀπά ἴὰ νὴ 685 παϑυθης 
ἔα εχρϑάϊαπές; ἢ σαρὰξ Τορ᾽θίμμη οἱ, δηιρταἰϊομήθιις, [εἀ 
ῬΟΒΙμναμλ δπΐθ Ομ; Ὡ1}}}} ἕαπιθα. σεΐαξ, «πϊῃ οἱ νοῦ 
αἴδυμα; ὑδοξοσιπα μᾶ8 απδηηπαχίτηθ ᾿Θηΐα8. [16 δχρϑάϊε; 
1115, απὸ ἀπΐϑ οἴστιαι ἤππΐ, 1115 σαϊάδμι οἰξαξίουθβ, πο ἔδ- 
ἸΏΘΗ 416165 ΤΠ ΠΑ Ρτι Πα ὉΠ ατητι6, Οροσα ΔΠατιο ἀτροπΐθ. 
Ουδθ σεῖο βοΐ πουῖβ πηθαΐπ8 ορχιοσέοβ. Ἔχρϑάϊαμξ, δαάδη 
ἕν 1 881 Θοποθοίϊομῖβ δοπᾶποππε. Τοστι ορείμπια Γαπιὶ οχγ- 
16], οἱ ἀἱδιυοπρθρογθοι, ἔπ ἀπὸ πΌΠ]πΏν ἱπηπηϊκέπην δὲ 
χαθα]οδπαθμΐαπν ΠΟΙ] [Δ ΠΊ]Π1ᾶγο, δᾶ Παθο δχίθπιδηβ νἱοΐῃβ. 
Ἡδθο πίων ἰαταϊξαΐομλ οοποοοίίοιιβ οουτίσππξΐ, οἵ ορῆχῃ- 
Οὔ 6 5. Ἰθοϊποτῖς ΠΡευαπΐ. ὈΡῚ νϑῦο σουγαρῆο δίροσαπι 
ἄπ γοπίγα δοοιαϊέ, ψαΐρα5 1, αἰοά. ΟΟΥΥΠΑΡΙ ΟΣ, ἴῃ ΔἸ ντιην 
ἀοίοοπαϊε, 115 τιαχίτησμι 14. σοιπροπάϊιη 8 [ἀχιϊξαξοχαί εἰ; 
4αῖθα5 νοχὸ ποῖ ἀοίοθπαϊξ, 11 Ῥγονοοδηᾶὶ 115 Γὰπέ, (πα 
Ἰονίου. ἀοϊϊοϊαπξ; οι]αδιποάϊ ἴαπὶ ΠΙοΙροΗ οοη, πίε 



ἀνά ΤΣ ΑΆΑΗΝΟΥ ὙΤΙΒΙΝῺΝ : 

Ἐπᾶ. Οματε. ὙἹ, {174} ἘΔ. Βαεῖ, ΤΕΥ. (68:.} 
Ξ « 2 “- 2, 

πο)υτυκὸν ὀνομαζόμενον φάρμοαπον. Ὅταν ἴσον τοῖς ἄλλοις: 
͵ ΄ ἥ -“ ,΄ “ - 

λάβη τὸ νίτρον, τό τὸ διὰ τῶν ἰσχάδων τε καὶ τοῦ. χνίπου; 
Ἱ » 

ὅσῳ τἰ ἄλλα διὰ χγίχου ἢ ἐπυθϑύμου συντίθεται. τοῖρ τὸ ἢ 
! 

οὕτω διαπευμένοις ἀνθρώποις συμφέρουσυ χα οὗ πρὸ τρο- 
φῆς ἔμετοι" ἔμετος δὲ δὲ οἴνου πόσεως γλυκέος γινόμενος, 

, : ϑῖ: τ " ξ “- Ὅ “.- 
συμβουλεύειν δὲ αὐτοῖς χρὴ μηδὲν “νισσῶδες, ἢ βοομῶδες; 

! 

ἢ ἢ ὅλως εὔφϑαρτον ἔδεσμα προσφέρεσθαι; τὰ νόος δὲ 
ὑπὸ τῶν ἰατρῶν εὔχυμα, ταῦτο ἐκλέγεσθιαν.. γέγραπται “δὲ 
περὶ αὐτῶν ἑτέρωϑιυ κατὰ τὸ περὶ τῆς εὐχυμίαξ τε καὶ κα- 

͵ , νι 
χοχυμίας ὑπόμνημα γέγραπταν δὲ, ὡς ἔφην ἤδη; κἂν τοῖδ 

ν ὈΟΡΣν τὰν 7ὕ 4 ,ὕ Ὁ 
τρισὶν, ἔν οἷς περὶ τῆς ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεως ὃ λόγος 
5 ΄ Ξ ΄ ΝΥ »" « Ὁ 5, ες 3 ΄ 3 
ἐστίν, ἐπιτήδειον δὲ τοῖρ οὕτως ἔχουσιν. ἀνθρώποις ἔκ δια- 

λειμμάτων χρόνου συμμέτρου τῆς γαστρὸς ὑπαγωγὴ διὰ τῶν 
μετρίως καϑαιρόντων, ὅποῖόν ἔστι τὸ δῖ ἀλόης πικρὸν; οὕτως 
γὰρ αὐτὸ καλοῦσν πολλοὶ τῶν ἰατρῶν, ὥσπερ ἔνιου πὶχρὰν 
ϑηλυπῶς. ξὰν δ᾽ ἐπιτρέψης πολλῷ χρόνῳ τὴν πκαποχυμίαν 
ἘΥΣΜΡΆΤΕΣΟΣ , , ᾿ ϑ ταν Ἵ Σ λον 
ἀθροίζεσϑον, νόσημά τὺ χαλεπὸν αὑτοῖς συμβήσεται. καὶ 

“στιὰ ὉΘΥῚ ὁππὶ τ ]14π5 Ῥοπᾶδτθ τπἰέσατη ἐπυτιτπύττη μαροῖ; 

οἱ ᾳποά οχ ϊοῖ5 οἱ ομπΐθο σοῃρομῖαν, δ]ίδαπθ, αα86. 

65 ομΐοο γ6} δρίξογηιο οοπδοϊσητον. ῬΟΥΤΟ 115, 41 1ΐα 

Γαπΐ αἰΐθοι, οἴἄδην σομιῖξιβ δπΐθ οἴρτιπν οοπιάποιξ, σοχηϊίτιβ 

διΐθηη 1 ἀ]ο15 Ῥοϊομθ. ρεονοοδΐῃβ. Οοπία! θη ἄτι σου 

μῖ5. οἵδ, πὸ απ! ξαμιάπηῃι, ἀπὲ πιαΐθ οἱθηβ, δαξ ἀδπίαια 

140116 δουγαρ 116. πυ Ιπϑπΐαμι δοοίρίαμ!, [δα ἐπ ῬοπΣ 

[ὩροΣ νοραπΐπη ἃ τιθάϊοῖθ, δᾷ Ῥοίϊπβ δῇ σαηί. ϑογιρέσπι 

ψοῦο ὅἦθ 8ῖ5. ΔῸΣ «οἴ ἴῃ 115, 46 ἄθ βου τηϑῆαπ6 ἔποοι 

οἷρ᾽δ. Ῥυθάϊάμημνο, [ογρέαμα σοῖο ἴδηι οἢ, πὲ 76πὶ ἀϊχί,. 

ἦπ 11Π1|5 ἐγῖραδ, 4πὸ5 ἄθ δἰ πηθηΐουτ οι 4 ΠΡ Ὲ5. Σπίουῖρῆπ 

τήπ8, -Ῥεγθοιπιηοάμπμη ΨΕ6ΥῸ 115 απὶ ἴα ἴδ μα ρ6 πὲ Βοχΐπι- 

Ρὰ5 οἷ, οἵ 8 οσ σοηνβηΐθηΐα ἰθιηρουῖθ ᾿πΐουγαὶίο αἴντπι 

Γαρἀποαμπὶ ΡΟῚ δα, απᾶ6 πιοάϊοα ρυσρθμξ, οι] αβπιοα! 6: ἀϊα4:: 

1οδ58. δηθγθπι; βο δῃη} Ῥ]ουίαπα πιθάϊοοσπμι νψοσδηΐ, 4πθηι- 

δαμηοάπμ) ΔΙ (ὩΣ 1 ΤΟΘΙΠΠΟ ΘΘΠΘΥΘ αμβδύδηη. 91 ΨΕΙῸ 

Ἰομβο ἔεμηρονα νι πη) [αοσμ:} ΔΙΙΡΘΙῚ ἤμπ85, βυαυὶβ 48185- 

Ῥίδπλ ἸΔΟΥΡῈ8. Σρῇβ. οομεϊησοῖ, 88:6 ροῆατης οἠπβαιοα! ΠΡῚ 



«0 170. Ζ: ΠΕ ΟΕ ΤΟΣ 

ἘΔ. ὍΒετσε, ΥΊ. [174.] ' ἘΔ, Βα, τὺ. (481:.) 
᾿ τς ὃ ΄ "τς ΄, Χά κυ, σι τους ἘΣ δύγνανταί γε τὴν τοιαύτην ξαυτῶν πρόνοιαν “ποιεῖσϑαν χατὰ. 

᾿ « , πὴ ΄ ΠῚ Ξξ ἀξ. , ΄ ΕῚ ι ΕἸ 

τὰς ἡμέρας ἐκείναθ, ἔν αἷς ξορτή τίς ἔστι δημοτελῆς, ἔλευ- 
ϑεροῦσα τῆς δουλικῆς ὑπηρεσίας αὐτούς. ἄλλὰ δὲ ἀκρασίαν᾽ 
οὐ μόνον οὐδὲν ποιοῦσιν εἷς ἐπανόρϑωσιν τῶν χατὰ τὸ. 
σῶμα μοχϑηρῶς ἠθροισμένων, ἀλλὰ καὶ προσεπιπληροῦσιν. 
αὐτὰ" καξῶς διαιτώμενον κατὰ τὰς ἕξορτάς. ἁλίσκονται τοι- 

τ - αν; . ( ΄ « 

γαροῦν γοσήμοασιν, ἔγιον μὲν αὐτῶν οὕτως χρονίοις, ὡς 
Σ - ς τὰ ᾿ ᾿ ἐν ἁπάση τῇ ζωῇ περιμένειν, ὅποῖόν ἔστι κακὸν ] τε πὸ- 

δάγρα καὶ ἡ ἀρθϑοῖτις χαὺ ἡ νεφρῦτις, ἔγιονυ δὲ Ἔα: 
ι ἘΟῊ ΩΣ ἘΞ ΟΣΘῚ ἜΣΤΑΙ ΟΣΕ γα 3. "δ -, ΠῚ 

μὲν, ἄλλ ἐνοχλοῦσυν αὐτοῖς ἤτον καϑ' ἕκαστον ἔτο;, ἢ 
πάντως γε διὰ δυοῖν; . τινὲς δὲ καὶ δὶς οὕτω γοσοῦσιν παϑ' : 

ὃν ἔτος: ᾿ 
Ἄεφ. η. Ἥ δ᾽ ὑγιεινὴ τέχνη τοὺς πευϑομένους αὐτῇ 

διαφυλάττειν ὑγιαίνοντας. ἐπαγγέλλεται, τοῖς δ᾽ ὄπευϑοῦσιν 
» 3 - σς ς 3 ᾿ ͵ 3 3 ΥΣΟΑΤΣ τὴ, ΕΣ ἐν ἴσῳ καϑέστηχεν ὡς εἶ καὶ μηδόλως ἦν, ἀπενϑοῦοι ὃ 
ἔγιου μὲν ὑπὸ τῆς ἐν τῷ παραχρῆμα γιπηθέγντες ἡδονῆς, οἷς 

ἄπροατεῖς τε καὺ ἀκολάστους ὀνομάξομεν, ἔνιον δὲ ὑπὸ 1: : 

λοτιμίας, ἣν ὀνομάζουσιν οὗ “Ἕλληνες κεποδοξίαν, ὅποῖος ἦν 

Οαγατα ἰτῆροπᾶοια 115. ἀϊοραβ, ἀπίρτι5 ῥυΠΌπσα, Δ απο 

Φείξαχῃ Θ᾽ ρυαίον, ἀπὸ ὨΪμλΐσπη ΠΡΕΥΣ ἃ [Ὁυν1]}1 τηλη 6 Υ10 

[απὶ. Δοσηι ὙΠΏ7Ὲ ΡῈ ἰηἰἜπιροναυ ίδτη αἄθο ΠΙΜῚ] ἀστμΐ, 

᾿40ο, ᾳφαοᾶ νἱποίαν 1 σΟΥ̓ρΟΥα σο!] οί 6, σοΥτισαμί, πὲ 

οἰΐατι οππημ]αίίνα Θοπρουαηΐ, ἄπ νὙἱδοίο οἷρο 1π ἱρῆβ᾽ 

2615 πἰαπξασ. ΟΥῸ δέ, τι 41115. δοστιση ἀπ 1 ἸΠΌΣΡΌΙ σοι: 

Ὀπραπ, ἃ ααῖρὰ8 ἰοία νἱΐα ὀχρ] ας [6 ἀθαποπηΐ, οὐ]α5 

ΒΟΠΟΥΙΒ, τῖᾶῖα [απ εἰ ροάαστα, δ αν οθ]αν8 τηοΥθτ5, δἕ 

τ υπγ 1Π|ΠΠ| 6: πα ο ; 41115 ΔΟΌ 1, [εὦ (1 ν 61 ΠΉρΡΏΠ5 ἀπῊ18.,. 

Ἰηΐοῖθηαξ, ψν6} οογέβ διβθσ τ οὐθηΐπο; Δ]Π](αἱ σΈΣῸ οἴϊαχα 

ὈΠδ65 1 πΠΠῸ ΔΠΠπὸ Ἰα ογαυΐ. 

ΟὯρ. ὙΠ|. Αὐρ σνετὸ [δηϊίαεῖβ ἕπομᾶαθ 115, ατἱ ΠΡ 

Ῥδυπθυϊηΐ, οοπδηΐθηλ [ἀτ1ζαΐθν Ῥχουθἑ {1 3 4 σε γῸ ρῬάτε- 

τὸ τϑομιίαμξ, 115 ρενίπᾶς ἢ, δο ἢ οπιπῖπο ποῖ οἶα. Β 6οπ- 

ἴαυιξ δπίθπι 4111 Ὁ ἱρία ἴπ ργᾶβίθηβ σψοϊαρίαϊθ ὑἹο, αιο8 

ἱποοῃίππθιιΐθ5. 1 ἐΘΥ ΠΟΥ ΔΉΘβθ πογαΐπδηξ, 8111 Δα] οΠ6, 

«ὕᾶπὶ Ογαθοὶ μποᾶϊα νάπαπι βἱογίατη σοοαηξ; απογμ 15 



4ἀιτθ ΤΑΖΕΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. Οματε. Ἱ, [174 1751 ; ἘΔ. Βα. ΤΥ. (58:1. 58.,) 

καὶ ὃ Ξάντα μᾶλλον ὑπομείνας παϑεῖν, ἢ σιττοῦσθϑαν συγε-: 

χῶς ὅλον τὸ σῶμα, συμβουλευόντων αὐτῷ τῶν ἰατρῶν. τὸ. 

βοηϑῆμα τοῦτο διὰ τὴν ἰσχνότητα. γίγνεταυ δ᾽ αὐτή 

τίσὺ (983) μὲν ἐπὶ τῇ καϑ' ὅλον τὸ σῶμα δυσχρασίῳ 

κατὰ τὴν ἐπὸὶ τὸ ξησὸν τε καὶ ψυχρὸν ὑπερβολὴν ̓  ἐνίοις 2 

διὰ τὴν ἀναδοτυκὴν δύναμιν Ἶ ϑρεπτίκὴν ἢ ἀμφοτέρας 

ἀῤῥωστοτέρας οὔσας φύσει. [1 7951 πάντας δὲ τοὺς οὕτως 

-ἔχοντας ὀνίνησίν ὃ καλούμενος ὑπὸ τῶν γῦν “Ἑλλήνων 

δρῶπαξ᾽ “αὶ γὰρ ἀναδόσεν συτελεῦ καὶ θρέψει, καὶ πὸλΞ 

λούς γε τῶν ἰσχνῶν ἔμπροσθεν. ἔστιν ἰδεῖν ποαχυνθέντας 

ἐπὶ τῷ βοηϑήματι, χπαὸὶ μάλισϑ᾽ ὅσοις ἡ μὲν. ἂναδοτικὴ δύΞξ 

γαμις ἄῤῥωστός ἐστίν, ἢ ϑρεπτικὴ δὲ οὔκ ἄῤῥωστος μὲν, 

ἀλλὰ δὲ ἄπορίαν ὕλης ἐπιτηδείου. τρέφειν αὐτάρχως οὐχ 

. ξδύνατο, τούτου συμβαίνοντος αὐτῇ δι ἔῤδειαν τῆς ἄναδι- 
δομένης “τροφῆς. ἀλλ᾽ ἔνιοί, ὡς ἔφην, ὑπὸ φιλοτιμίας, ἵνα 
μὴ δόξωσιν ὁμοίως τοῖς τρυφῶσιν ἢ καλλωπιζομένοις πιτ- 
τοῦσϑαν, φεύγουσι τὴν ξξ αὐτοῦ βοήϑειαν, ἄλλο τὺ κελεύον- 

τεᾷ ἡμᾶς ἐφευρεῦν αὐτοῖς βοήθημα τῆς ἰσχνότητος. ἔστι δὲ 

εγαΐ, αἂἱ χυϊᾶνί5 ροΐϊι8 ΓαΠέπταεξ, ἄπατπα ῥἱθογα ΠΕΡῚ ἰδίο 
φουρῦτθ οομ πο μου 11Π1π|1, [πάθη ρει 1ἃ Ὠγθᾶϊοῖ5 Ῥυὸ σγαξ 

οἰ ιαἰῖ5 τουμθᾶϊο, Ηδθο οπῖπὶ ΠΟΥ 1115 ῬΥΟΡΊΘΥΙ ἐσ ῖτιβ οοῦ- 

ῬΟΥΙΒ 1 Βοοὶ ἡνιβιαταπθ᾽ οζ θα ᾿πέθηιρθγίθμι οὐ, ποι: 

ται} }1:5 γεγο Ῥτορίον σου 5 1 ΟοΥριιΒ νοὶ] σι το πεῖς 

ψ6 1 οἴαπι ατη αΥτ  ἐδοπ]ξαἕαχη, τιδἰτισα]θτα τη Ρ ΟΠ]: αἴθοπι; 

Ῥοῦτο οἸηπΡαδ αὯ1 ἴΐα Γαπέ «αἰδοῖ, δυπι]π]αίαν Ὁπσ ΘΠ 

βουἕιθ, ααποᾶ δ΄ Ούαθοῖβ Βοᾶϊθ ἄτορας ἀϊοῖίαν, αἰροίς ᾧποᾶ 

: οἴ αἰπυιρποπᾶο πὶ Θοῦρῦβ δἰ! πηθΐο οἱ τυ γ 1 οοπᾶι- 

οἷξ, ἘΠῚ [ατ6 υαπ]τοβ οχ 118, αὯΣ ῬΣΙΤ5 βυδοῖϊὸβ ἔπουθ, τνἱ- 
ἀοτο ἸΠοοὲ Ποῦ γϑυλθα]ὸ ΟΡ ἴοβ  τϑά]ίοβ, ρου ππιὰπὶ φαῖς 

Ῥὰβ διρούθηαϊ ζαου]ὰ5 ἱπδινγήθ ἐγὰξ, πε] 6 1 νουο ΠΓΤΊδ; 
[ἃ ᾳπαβ ῬΡδ δρίαθ χηβίετῖαθ βρϑπηγίατη αἰαϊίπ) ἡπίττε 
οι ροίαϊς, αποᾶᾷ οἱ τϊπηΐντ οχ ἀθαποομαϊ 1 ΘοΥριιβ 

ἰγα θα ἀοϊδοια ἱποοτηχηοάιιέη δορδεᾶϊξ. ὙοΥΠΠ Δ΄ ᾳυϊ 

ἼΡΟΥ. δια: όπθχι, τὶ ΟἸΧΙ, πὸ, Ποαὲ ἀρ]ϊοδίί, απὸ απ ἴον" 
τηδϑ ῬΙὰ5 [αἰ15 ᾿παἀπ]ροπί, Ῥῖδα ὉΠΡῚ νἱἀθαπίαν, τορι 

ξ δ) αϑιποαϊ ΔΌΧΛΙΌΠ), δίαπθ δηπᾶ αυϊρρίατα δὲ «ἃ 100} 15 



᾿ΜΟΙΌΣ Ζ. : 417 

ἘΛ. ΟΒματι. ὙΙ. [175.} ΄, Ἐᾶ, Βεἵ, ΤΥ. (α82.) 

οὐδὲν μὲν τῷδε δύναμιν ἔχον ἴσην" ὠφελεῖν βότοι δύναται 
“χαὺ τὰ τοιαῦτα; πρὸ τοῦ λουτροῦ χερσὶ μὴ πάνυ μαλα- 

καϊς.» ὥσπερ αὖ μηδὲ τροχείαις, ἀνατρίβειν τὸ σῶμα ,. μέχρο 
περ ἂν ἔρευθος σχῆ, κἄπειτα τρίψεν σαληρᾷ, μὴ πολλῆ), 
πιλοῦντας τὸ δέρμα πυκνὸν καὶ σηληρὸν ἐργάζεσθαι: ̓ν καὶ 
μετὰ ταῦτα γυμτυσίοις συμμέτροις χρησάμενον, εἶτα λου- 
σάμενον, ἄνευ τοῦ χρονίσαν κατὰ τὸ βαλανεῖον; ἔνμάττε-. 
σϑαν παραπλησίως τῇ προειρημένῃ ξήρ θοτριβίῳ, “ζαὺ μετὰ 
ταῦτα ἐπαλείφεσθιαυν ἐλαίῳ βραχεῖ. , παὶ προσφέρεσϑαν τὰ 
σιτία, σκοπὸς γὰρ τῶν τοιούτων ἐστὶ, εἷς τὸ σαρκῶδες γέ-, 
ψος ἕλκύσαντας αἷμα χρηστὸν, ἐπιῤῥῶσαν τὴν ὃν αὐτοῖς 
ϑόεπτικπὴν δύναμιν, ὅπως μὴ διαφορηϑείη τὸ ἕλχϑέν. δών- 
γυταν μὲν οὖν ἡ ϑρεπτικὴ δύναμιξ ἐξ τοῦ ϑερμανϑῆναυ 
τὰς σάρπαρ, οὗ διαφορεῖταν δὲ τὸ παραγόμενον εἷς αὐτὰς 
αἷμα, χρισαμένων ἐλαίῳ, δύναμιν ἐμπλαστικὴν ἔχοντι φαρ- 

μάχῳ, εἶ δὲ τὰ τῆς ἡλικίας ἐπιτρέπονυ, καὶ ψυχρολουσίαις 
ὃ αὐτὸς ἄνθρωπος χρώμενος ὅϊα τοῖς εἰρημένοις ὀνήσεταν Ὁ 
μεγάλως. ἔμπαλιν δ᾽ ἐπὶ τῶν ἀμέτρως ποαχυνϑέντων ἐχλύευν 

δχοοσιίανῖ δυδ οι τατὶβ χατηθάϊπι 7 επΐ, ααπι ἘΔ. 611 Π1}]}- 

Τηχα ΒΕ, αποᾶ μαῖα ρῬοῖπε δεαπαυὶ. Ῥχοᾶοῖα ἴδιοι ροῆαπὲ 

εἴἴδπι μαθο, ἢ αρΐθ Ῥδίηθιαηι Πιαπ τδ ἀᾶδο: π10}1}, τιθο ΄ 

ΤΌΥΙα5 αὔρετα σοΥρτι5 ρου ρῖο65, ατιοαᾶ χηβοναπι ΘΟμΐτ Ποῖ, 

ἀεϊπᾶς ἄμπτα ἴτϊοοπα πῸ} χτυ]ία σαΐδπι οροπθ, ἀθηίδια 

68η1 ἀπγδαηαμθ οβιοίαθ: Ὁ 115 ἢ χπρα!οουὴ -χχοιτατου δ 

πΐαμ δᾶ. Ἰοΐαπὶ; οἱΐτα ἰδπλς αι Ἰοπραᾶτα ἴα {0110 χπογδιῃ;" μό- ὦ 

Ἰηΐϊποῖα αρῆουρθαβ δᾶ Ἰάπὶ ἀϊοΐαθ ΤΊ οΙ10 18: ΠΌσας ΤΟΥ ΠιδΎη, 

τποχ πηραβ οἷδο οχίριο, 8 οἴβιμι. οἴϊδσαβ Οπίρρε ἔπε: 
ἄϊατα ἀπ Βῖ5 δῇ, πρὶ Ῥοματα [ἀπ ρτλ 6 πὶ ἴπ ΘΟΥΡΟΓΙ8᾽ Δ] Θ 

αἰϊσαχουῖβ, τἰ ἴππν πιαϊτίσθι τοι] αΐοτι βγηιθ8, ἔπχη, Ζι6, 

ᾳαοᾶ αἰγαοίαπι 6}, -Θσμα]ϑῖ; ρυοίριοϊαθ. Αο ἢγμιαίαν ἀυ,-- 

ἄδθηι ὩμΤΙΘΠῚ νἱβ δχοϊίαΐο -1. σΑΥ̓ ΠῚ Ότι5 σΔ]ΟΥθ. ΝΟ οἰχ- 

ΒΑ: δαΐοπι απἱ αἰἰγδοίπβ. ἦπ πᾶς [ἀπσαῖβ εξ, π᾿ ὁ16ο 

ἩΠΧΟΙΙ5, πἰροίθ αυοα δ Ρ]Δ ΠΟΙ τη θα! οασμ δ. 1} νὴπι. Παρϑῖ. 

Ουοᾷ αὶ δοίαβ πο} γεοϊδηιθξ, εἰΐαπῃ Β Τρ σία Ἰαναΐοπα τιπα 

οαπι ργαθάϊοι5 πἰοίαγ, Ὑπαρίο ἔρπθέαν οοχητηοᾶο. Οοπίτα 

σατο ἴπ 115, «Σ ἱπηποᾶϊοθ δαμπξ ορβϑῆ, χαϊπποπᾶα ἀϊρεβίο 

ΘΑΤΈΝΙ5. τον. ὙἹ. 54 



᾿ 

ἀν “ΓΤ ΑΛΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ. 

ἘΔ. Οἰατέ. ΜΊ, [176.] : .ς Ἐᾷ. Βα. ΤΥ. (482.) 
μὲν χρὴ Ὕ ἀνόδοσιν, αὐξάνει: δὲ χρὴ τὰς ἀποῤῥδοίας τοῦ 
σώματος. ἢ μὲν οὖν ἄνάδοσις ἐκλύεται συνεχέσιν ὑπαγω- 
7αῖς γαστρὸς, ἐϑισάντων ἡμῶν τὰ τῆς τροφῆς ὄργανα 
κάτω ταχέως ὠϑεῖν, ὅσα περιέχεταν χατὰ ταῦτα. τὰς δὲ 

ἀποῤῥοίας τοῦ σώματος αὐξήσομεν ὀξέσυ -γυμγασίοις, ὧν 

ἔστυ καὶ δρύμος, ἀλείμμασί τὲ διαφορητικοῖς τρίβοντες ἐπὶ 
πλεῖστον. εἶγαν δὲ χρὴ τὴν. τρύψιν δηλονότι μολακήν τε καὶ 
ἀραιωτικήν. ἐγὼ. γοῦν τινα παχὺν ἱκανῶς ὀλίγῳ χρόνῳ συμμέ: 
τρῶς εὔσαρχον εἴργασάμην, ὀξεῖ δρόμῳ χρῆσϑαν καταναγκάζων; 
εἶτ᾽ ἀπομάττων μὲν. τὸν ἵδρῶτα σινδόσιν, ἤτοι λίαν μαλα- 
καῖς; ἢ λίαν τραχείαις, ξφεξῆς δὲ τρίβων ἐπὶ πλεῖστον 
ἀλείμμασι διαφορηεικοῖς . ἃ πχαλοῦσιν ἤδη συνήϑως οὗ γεώ- 
ἔερον τῶν ἰατρῶν ἄκοπα, παὶ. μετὰ τὴν τοιάύτην τρίψιν 
ἐπὶ τὸ λουτρὸν ἄγων, ἐφ᾽ ᾧ λουτρῷ τροφὴν μὲν εὐθέως 
οὗ προσέφερον, ἡσυχάζειν δὲ μεταξὺ κελεύων; ἢ καί τὺ τῶν, 
συνήϑων αὐτῷ πράττειν, αὖϑις ἐπὶ τὸ δεύτερον ἦγον λου- 
τρὸν, εἶτ ὑγκοὺς ἐδεσμάτων ὀλιγοτρόφους ἐδίδουν, ὧς ἐμ- 

εἴξ, δαροᾶα νΘΙῸ ὍΟΥ̓ΡΟΙ5 Ἔχ μαϊαίΐο. Ῥουτὸ γαϊπιιοίτι ἄϊσε- 
πο αἴβάπα νϑμΐν!5 ἀο]οοίίοπο, ΠΡΟ 4 Π πο ἔδοι Πρ 115 Ἔν 
ππίΓ τη τ 1 Πτπμηθηΐα., ᾳπδθοιηατιθ σου πρηΐ, δα Πα 
φοῆαια ἀχῆρε!]οτο. ΟΟΥρουῖβ. δυΐθ Ἐχμϑίαίίο ἱπδυισε τ 
ΟΟΙουΊ οχογοϊξαίϊοπθ, ομἦτ5. σθηθυῖβ ουγίπβ οἱδ, ρυϑϑίθγθα 
ὩΠΡΌΘΙ5 115, (πᾶς αἰ ου ὁ πα] ἰαομι]ταΐεπα Παροπί, ἔγιοαπᾶο 
φαδιαρ] αν τασχη, .- ὅπ ἔγΙουϊοσιθ τη πιο] ]έπι 66 οουνθηϊί, 
80 4186 ὙΔΥΊΙΠΙ ΟΟΥ̓ΡΙΙ5 ΟἰΠοΙαί, Τρία παιχοπθ ρσδαρίπριιθι 
ἀαεπᾶαμι Ῥάγνο ἐδπΐροσα δᾶ πιϑαϊοουτζαΐθτα οδλ δ τοάιιχί, 
ΘΟΙοΥἑ ὈΥϊιαπι ΘΟΥΓα τι Θορομβ, ἄθῖτι Γπογοτα 1160 νεῖ 
Τ10112 δατηοάτιμ, ν6] δἀπηοάσχα δἴρετο ἄθίουσθμβ, 20 818, 
τι ΕΠ 5. αι Γοπ Παρ α5, αἀπαε Ποᾶϊο. δοορα. τπβᾶϊοϊ {πιπ|ο- 
ΥγῈΒ. ΨΟΟΘΔΥΘ [Ο]6η:, ἸανριΠππι6 ον ου!, ἀο ΡΟ Σ οἰ ϑπιοάϊ 
ΤυΙοοχιθτα ἀᾶ ῬΑ] πθαπι ροσᾶαχί, ἃ «ἕο ποθ ργοιπτβ οἱτ- 
Ῥπαπι ἀραϊ, [64 «αϊοίσονο 1ηξογῖπτι ΠπΠΠαχ,,. ἀπὲ δίΐαχα οοπ- 
Ῥαφέαπι δἰϊφποα τηπηῖ8 ΟΡἾΤΘ, ταῦίαβ δὰ Βα]πθατα [δοιπιᾶο 
εδὶ; ρΡοῆεα οἵβογαπι ταπ πείθῃ, ἊΣ ραγυχ πα] γοηΐ, 
Ὡρροίπι! 60 Θομβηῖο, πὶ [αἰπγατοπί 1111 αὐἰᾶθπ), οαδίθυτιπι 



ΠΞ ΜΟΓῸΣ Ζ. Διὰ 

Ἑὰ. Ομάττ, ΨΙ..[175, 176. - Ἐᾷ. ΒΑΓ ΎΨ. (85. 
πίπλασϑαι μὲν, ὀλίγον. δ᾽ ἐξ αὐτῶν εἷς ὅλον ἀναδίδοσθαι ᾿ 
τὸ σῶμα. καὶ τὰς ἄλλας δὲ δυσκρασίας, ἐν ὅλῳ τῷ σώματι : 
γιγη ομέν, 6) ὁμοίως ἐπανορϑοῦσϑαι, χρὴ; ὙΕΒΕΤΩΥ μὲν ὧν προσή- 

χξν πράττειν εὑρίσκοντα τὸν σκοπὸν, εἶτα τὰς δυναμένας αὐτὰ 
δρᾷν ὕλας. διὸ καὶ σὕὔντομος ὃ νῦν λόγος ἅπαξ γίγνεται πρὸς 
τοὺς μεμνημένους τῶν τὲ τρήψεων καὶ τῶν “γυμνασίων καὶ τῶν 
λουτρῶν τὰς διαγωγὰς, ἔτι τε πρὸς τούτοις ἐδεσμάτων τὸ 
“αἱ φαρμάκων. περὺ μὲν οὖν τρίψεών. τε. καὶ γυμνασίων ἔν 
τῆδε τῇ πραγματείᾳ πρόσϑεν εἴρηται, περὶ δὲ τῶν τροφῶν 

᾿ ἑτέρωϑυ, χαϑάπερ γε καὶ περὶ τῶν φαρμάκων», ἥ γάρ τος 
φπατὰ μέϑοδον διδασκαλία, τὰ ποινὰ καὶ καϑόλου περε- 
λαμβάνουσα, εἴς πολλὰ τῶν κατὰ μέρος εὐμνημόγευτός τὲ 

καὶ σύντομος γίγνεται. [176] ἐγὼ δὲ οὐ μόνα τὰ κοϑόλου 

λέγω, ἀλλὰ καὶ τὰ παραδείγματα τῶν “ατὰ πέρος αὐτοῖς 
προστιϑεὶς τελειοτάτην ἡγοῦμαν ποιεῖσϑαν τὴν διδασκα- 
λίαν. : 

Κεφ. ὃϑ΄. Καιρὸς οὖν ἤδη μεταβαύνειν ἐπὶ τὰς ἄνω- 
μάλους κατασκευὰς τῶν σωμάτων, αἵ δὴ καὶ νοσώδεις, 

δχίρατπι ΠΕ ΘΠ ἴπ ἰοίππι ΟΟΥΡτΒ. ΓαΡτἰὀγοπί, 9364 
εἰ 4115. αυδθ ἰοίπη οσοπραηξ Θογριιθ. Ἰηοιηρογίθβ ΠΩΣ 

ταϊϊομθ οουνισογὸ. σομναπίθξ, Ῥυϊπητιπι ΘΟΡΠΙ) ᾿ 4166 ΠΕΥΣ 

οροχίερτΐ, ἰηνϑηΐο ἴζορο, ΤΠΟΧ πιδΐογ 115, 486. δα Ῥγδεῖῆδνς 

ἀπρατί. Ναπι ἕππις ὁοτηρομπᾶϊο [απο ομηῖβ ΤΘΠ16} ρ6.- 
Θραϊον δα 608, σαὶ ἔπη ΦΡΙΟΙἸοσαπ.), ἔπχα Ἔχθγο (δ οπ απ, 
ταπι Βαϊπθοσπχα ταϊμόμθβ. τπϑπιοτία ἰθπαπέ, 86 Ῥτυδβίεσϑα. 
οἰβοσα δὲ τηθαϊσαχηοηΐοτιση. ἀς ἄς ζυϊοουῖρας δχογοίξα-: 

τἰομῖθτιϑαπα ἴω Ἠοο Ορθὺ8 ἴπργα οἱξ ἀϊοίῃμι, ἄβθ οἱδῖβ σϑτο 

4101, αἴααχθ εοἰΐαια ἄθ πιθαϊσαμπιθ 15, Οπΐρρ8 ἀοοίχίπα, 
4πᾶθ πιρΐμοδο ἐγδαάϊίηῦ, απαπὶ ΟΟμΊμητα 56 Π ΘΠ Δα π9 

οομίμθί, δ παρ] Ῥαυ σα ]ανα ἴπχα πηθιπογαίπι [4ς1115 6, 
ἕπηη Ψ67Ὸ ΘοΙηρομἸαγία οἰβοῖπιν. Ἐρο σοῦο “ππη} πολι 

ἰαυιΐατ πππλνουία ροόπαπι, [θα οἴϊαμα ραυ ΟΠ] ΔΥ ἢ Θχ θην: 

Ῥίὰ 118 δρροπδιη, δρίοιαΠΠμ]ᾶπλ γπ6 ΔΥΡΙΐσοΣ ἐγαᾶοχέ 
ἀοοίν πα}. 

Οδρ. ἴΧ. 76πι δᾶ ᾿ππαϑήπ8168 οουρογαχα σοι Πξἐπ ϊοσ 68 
ἱχαηιῆγθ ἐειπραβίντιι νἱάθίισ:: Π86 Ῥόοῦτο εἴζατα τηοχθοΐας 

54 ἃ 



ἀλλ ΤΑ ΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΠλΔ, ΟΒατέ. ΟἹ, [1768.} ΄ ἃ. Βαῖ. ΤΡ. (68.) 

πάντως εἶσίν. ἀνώμολου δὲ κατασκευσὶ γίγνονται τριττῶς, 

διὸ καὶ ἤ. τοῦ σώματος ἡμῶν σύνϑεοίς ἔστι τριττή " μία 

μὲν. ἢ ἐκ τῶν πρώτων στοιχείων, ἐξ ὧν γέγονε τὰ παλού- 

μενα παρὰ ᾿ΑΔφιστοτέλους ὁμοιομερῆ᾽ δευτέρα δὲ ἡ ἔκ 

τούτων αὐτῶν τῶν ὁμοιομερῶν, ἃ δὴ καὶ αὐτὰ στοιχεῖα 

πάλυν ἐστὶν αἰσθητὰ τῶν ἀνομοιόμερῶν, ὅϑεν ἡ τῶν ὀργα- 

ψικῶν γίγνεταν σύνθεσις᾽ ἐπὶ αὐτοῖς ἡ τρίτη τοῦ παντὸς. 

σώματος ἔκ τῶν ὀργανικῶν. εὐχκολωτέρα μὲν οὖν. ἔστιν ἥ 

τρίτη λεγομένη καὶ διαγνωσθῆναν, καὶ προνοίας τυχεῖν,. 

δυσκολώτέρα δὲ ἡ δευτέρα, χαλεπωτάτη δὲ ἡ πρώτη. βέι- 

τιον οὖν ἀπὸ τῆς τρίτης ἄρξασϑαι, φονα τὴν τε διάγνω- 

σιν ἐχούσης καὶ. “τὴν πρόνοιαν, οἷον εὐθέως ἐπὶ τῆς πεφα- 

λῆς, (οὐδὲν γὰρ χεῖρόν ἐντεῦϑεν ἄρξασϑαι,) δυσκράτου φύσει 

γινομένης» ὡς πολλὰ γεννᾷν περιττώματα, ἐξ ὧν αἵ βλάβω. 
γίνονται τοῖς ὑποκειμένοις ὀργάνοις, ἐφ᾽ ὃ τὰ ἂν αὐτῶν τρά-- 
πήταῦ τὸ περιττόν. ἑτοιμοτάτη μὲν οὖν ἡ εἷς τὸ στόμα καὶ 
Ζὰς ὄϊνας φορὰ, παῤαγίγνεται. δὲ χκαὺ εἰς ὀφθαλμοὺς,. ἐνίοις 
δὲ καὶ εἰς ὦτα, τὴν δὲ εἰς τὸ σεύμα φοῤὰν τῶν περιττω- 

ομαμῖηο ἴαπέ. ὅϑτιθ ἐπαθαπδῖοβ σοπ ἐπ ουθ8. ἐὐῚ ΓΑΥΊ δὴν 
Ππαπΐ, Ῥχουΐξ σοιηροβί!ο ΘΟΥΡΟΙῚ5. ΠΟΙ͂ΧῚ ἐὐΐριος οἵξ: ταια 

ΕΣ Ῥυϊηῖ5 δἰ οπιθπῖ8, 6Χχ απΐριβ σομῆδηΐϊ θα, 486 Αὐιποίο- 

165 ΠΣ] 65 ραγίθβ πογαλπαΐ: ΓΘολπια οΧ 5 1ρῆ5. βηη1]υ]-- Ὁ 

Ῥα8, ἅπαε ἰρία 4τιοφαθ. ταν 8 [ἘππΡ τ]ὰ ἄ:ΠΠ πη] να πὶ Ῥατ-- 

ἔα οἸοπιθηξα ἵπηΐ, 6κ ἀαῖραδ: ἰῃ Πγ πτη θη τα] παν σοιηροί-- 

ἕο σομβῆτε, ἰοχίΐα ἋΡ. 118. ἰόίβ σοΥρΡοΥῚ5 σομῃροΠο. ἐς 

ἐρῆϑ ᾿πῇνυηθπία ρα εἢ. Λο βαοΙ Πέπια φηΐάθχι ἐπὶ δᾶ ἄ18-: 
φεΥποπάστα, ἱπππ ψΕΙῸ δα ουχταπάμπη ἰογα εἴ; αἰ ΠΟΊΠΟΥ 

[δοαπᾶα"; τπαχίτηθ Ἰηρυΐϊοα Ῥυΐτηα εἢ. (ομηπηοαϊπ5. ΕἸΡῸ ἃ 

ἰογίϊα ἱποῖρίϊζαγ, ἀπαθ Φδοητογθῦ [6 δὲ δᾶ σορποίσεπαμην 

Ῥγδεροῖ, οἱ δᾶ ομῆοἄϊαπι; τἂὐ ἤαξπι ἴπ οαρῖΐ6, (ποαμα 

ἐπ δἰϊθμυτη οἱ 40 δὸ σοθριδ.) χιοᾶ ᾿πέρθιηροναΐαθ Ἠ8-- 

ἕμπταθ πὸ δᾶβο, τὖ πιμ]ία εχοχθιπεπία οὶσπαΐ, τιιᾶδ, ΙΔεα 
Γπρ)]βοία τηεσαργα οομξπιραΐ, ἴπ αἀποάοιπαμπθ Θχογδπιεΐα 

Ῥχοσυραοτῖηξ. Ἀ᾿σ ργοιηρεΠηη6 απἰάθηι 1 οὁ5 δὲ πᾶγα5 

ἁταροΐαμι Θχουθηιθηΐα ἕδοϊαπξ: ἀθοϊάμππε σοῦοὸ δὲ πὸ οσπ- 

105; πΟΙΜ1118 οἴαμι Σὰ Δαγ68. 964 ἀχουθιθ μη 1π 05. 6-. 



ἌΟΓΟΣ Ζ: λἀαχ 

Ἐάὰ. Ὁματι, ΨΊ. {176.] ᾿ ἘΔ, Βαῖ, 1Κ. (581. 

μάτων ὑποδέχεται στόμαχός τ χαὸ ἢ τραχεῖα, ἀρτηρία, 
(καλοῦσν δὲ αὐτὴν καὶ βοόγχον, ἧς τὸ συνάπτον τῷ στόματι 
“τέρας ὑψηλὸν (ὀνομάζεται δὲ λάρυγξ) ὄργανον φωνῆς ὑπάρ- 

7, ὡς ἐν τῷ περὶ φωνῆς ὑπομνήματι δέδεικται. οὕτως τὰ 
οὖν αὐτὸς ὃ λάρυγξ ὑπὸ τῶν εἰ αὐτὸν ἐξ τῆς κεφαλῆς και 

ταῤῥεόντων ὑγραινόμενος ἐν ἀρχῇ μὲν βραγχώδη τὴν φὼ- 
"ἣν ἐργάζεται, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου μιάράν' ἢν δ᾽ 
ἐπὶ πλέον ἢ ἥκῃ τὸ κακὸν, ἀπόλλυται πᾶσα, συ»διαβρέχεται 
γὰρ τῷ λάρυγγι χαὶ ἡ ἀρτηρία, δριμέος δὲ τοῦ ῥεύματος 
ὄντος, οὔκ εἰς φωνὴν μόνην ἡ βλάβη τοῖς εἰρημένοις μορίοις, 
ἀλλὰ καὶ χαλεπωτάτη τις ἀνάβρωσις προσέρχεταν, τοιαύτῃ τὴν 
φύσιν, οἵας παὶ κατὰ τὸ δέρμα βλέπομεν βλαπεόμενον 7:- 
γνομένας πολλάκις ἄνευ τῆς ἔξωθεν αἴτίας: οὕτως δὲ καὶ 

πνεύμων αὐτοῖς Ἑλκοῦται; καὶ φϑόη καλεῖταν τὸ πᾶϑος- 

ἐὼν δὲ εἰς στόμαγόν τε καὶ γαστέρα τρέπηται τὸ ῥεῦμα, 
ψυχρὸν μὲν ὑπάρχον εἰς δυσχρασίαν ψυχρὰν ἄγει τὰ σώ- 
ματα; ϑερμὸν δὲ εἰς ϑερμήν. ἕλκοῦ δὲ᾽ τοιοῦτον τῷ χρό". 
γῳ, χαὲ ἀρχὰς δὲ τὰς τε ὀρέξους βλάπτει χαὶ τάδ: δι εις, 

ΘαΡΙΆτηι ὑππὶ Ῥα]α δχοῖρῖξ, απ αἴρενα αγίεεία, ζαρρβέ!Πεπξ. 

μαπο΄ οὗ βού γχαν,) ου]υ5 Γππηπια Ῥάᾶτβ, 4π|86 οὐἱ σομγππρίίατ, 

(ἰυγαχ απίθηι ἀϊστίπτ.) ἱπἢχεγπεηΐαπι οἱ νοοῖβ, πὸ 1π 1- 

το ἄθ ψοοὰ εῇ ἱπαϊσάϊιμ. 916 ἐξρο. 15 Ἰατγηχκ δ᾽ 115, 

4π86 ἀθοϊάπηξ 6 οαρὶζθ, τιδάϑίδοίπβ, ρυπιοῖρῖο απιάοπι 

Ταποῦτα νόσοι 1δοϊΐ, ρῥυοοεάθηϊθ. γὙοτο ἰθπροῦθ ματνδπῃ:; 

ἢ νϑῖὸ Ἰομπσίαβ οἰΐαθς Ῥγοσθᾶϊε πηά]τπ]," ἰοΐαπι. δαϊγηῖ. 

Ουΐρρθ πη ἰαυγηρα δὐίθυία ἀποῆπε τρία ππ|᾿ Βυπιοοίαξαν. 

Ουοᾶ ἢ ἀογί5 Πηχίο δέ, τίοπ [οἸπτπὶ δα. νοσθηι ἱηθρίαβ 

Ῥυαραϊοίαθ ρατίεβ ἅπιηξ, [64 οἴἴαπι δρανιπηοα αυδεάδια 

ὁγοῖο μιῖ8 δοσεᾶϊξ, απᾶ86 [2118 6: παίπγαθ, ἅ1π|4}15 [ππὲ, 

ἅπα5 Ταρῖπάς πὶ οαΐα οἰΐπα Χίου παπὶ σαμίαπι ἰδοἴα ἔλοῖαβ 

ὙἹάριητϑ, 5169. ψαγοὸ δὲ ρῃΐηηο Ηΐβ δχυϊοογαΐατ, δὲ χηουθυῖ8 

ἴαθ65. ἀϊοῖξαν, ΑἹ ἢ ἴ ρτίδαι οἱ νεπίγισπϊαπι ἥπκχίο, ἔθσα- 

ἴαγ,. αὔὰς απϊάθι Τρία εἴ, ἱπ ζριριάδπι ἱπέθπιρογίθπι 

ΘΟΥΡΟνα ὑπηΐαΐ, 486 ΟΔ11614,.1π σα]τᾶάπηι. Ηδθο νοΥῸ οἴΐδηι 
δχυηοογαὲ ἤραξίο, πίον ἐπι] νοτο αρρεοίοπείδτι οἵ οοποο- 



425 . ΤΑΗΜΗΝΟΥ ὙΓΤΊΕΙΝΩΝ 

Ἐᾶ. ΟΒατε. ΤΙ. [176...771 ἘΔ. ΒΓ. ΕΥ͂. (85. 485.) 
ἐὰν μὲν, οὖν ψυχρὸν ἢ τὸ ῥεῦμα, βφαδυπεψίας τε καὶ ἂπέ- 
ψίας καὶ ὀξυρεγμίας ἐργάζεται" ἐὰν δὲ καὶ διεφϑαρμένον, 
εἰς διαφϑορὰν ἄ ἄγεν τὴν τροφὴν, ἤτον χρισσώδεις , ἢ ὀξώδεις 
ρυγὰς ᾿ἄναπέμπουσαν, ἤ τινος ἑτέρας ἀῤῥήτου τε καὶ ῥητῆς 
ποιότητος.“ ὑποχαταβαίνουσα δὲ ἡ βλάβη καὶ τὴν νῆστιν 
ἀδικεῖ" καὶ τὸ χῶλ ον... ἅπτεται δὲ καὶ τῶν χοτὰ τὸ μεσεν- 
τέριον ἀγγείων, δὲ ὧν εἰς ἧπαρ ἡ ἀνάδοσις γίγνεται" καί 
τισι, μὲν ἄνοβθεξίοαν παρακολουϑοῦσιν, -ἑνίοις ᾿ δὲ ὁὀρέξευξ 

. πταρὰ φύσῖν, ἄς. ὀγομάζουσι ἀυνώδεις; “ἢ καὶ μοχϑηρῶν ἔδε- 
σμάτων ἐπυθυμία, καϑάπερ ταῖς πιττώσαις. εὔδηλον δὲ, 
ὅτι καὶ σταφυλὴ, καὶ παρίσθϑμια,, καὶ παρουλίδες, ἀγτυάδες 
τ8. καὶ βρώσεις ὀδόντων, ξἕλκώσεις τε καὶ σηπεδόνες ἐν τῷ 
στόματι [177] τοῖς ἐκ τῆς κεφαλῆς εἰς αὐτὰ καταῤῥέουσιν 
ἐχῶρσιν ἕπονται. καὶ τό γε πολὺ πλῆθος τῶν ἰατρῶν ἢ 
τὸν “γαργαρεῶνα τέμνουσιν, ἢ φάρμακα διδόασιν; ὕπως 
ἀναπτύηται τὰ διὰ τῆς (2837 τραχείας ἀρτηρίας εἰς τὸν 
“πνεύμονα κατενεχϑέντα. τῆς γαστρὸς δὲ ἄλλοι πἰῤονοοῦνται, 
πωϑάπερ ἄλλοι τῶν ὀδόντων τε παὺ τοῦ στόματοο, ἢ καὶ 

οΕόποιῃ Ἰαϊοίδοίαί. Αἱ ζυϊρί4α ἀυΐάοια Ππχῖο ἰατάϊταίοπι 
οοποοοϊομίβ, οἱ ογααϊταΐομα, Εἴ δοϊᾶοβ γποίαϑ ογθαΐ: «ποᾶ 

Ἢ ὁΠάπη οογγαρία ΠΙ, ΑἸϊπηθηϊαπι" ἀθοαπθ ἐπ΄ σου αρίε!απι 

ΨΟΥΙΣ, απ86 ν6] ζαπιϊᾶοβ, ν61 δοίοβ', νϑῖ. δἱξουῖαβ οα]5-- 
«πδηῆν τπαιεῆαρ ἀπξ αρᾶϊϊας ᾿φαα τ αἴ5. Υαοῖτια οπμίταΐ. 

ΘῚ στο Ἰαζουίαβ [6 ποκα χεοῖριδε, δὲ 16)πητιη, οἵ οοίοπ 
ΔΈΠριῖ, Οὐΐηῃ οἴἴαμπι ναία, ἀπο Γαπί ἴῃ χαρίθηξουο, δὲ ρεῖ 

απὰθ βὲ ἴπ. Ἰεσαν οἷρὶ ἀϊπυϊραιίο, ἰαπρ. ΑΟ' ποημΉ1105 
αὐϊάςπι ἀρ οτῆο ἀρροίιϊαβ Ὄχοῖρις, 41105 ἀρροίθπιαθ ἃ 1π8- 

ἕμγτα Δ]16π66, 45 σαηΐηαβ Ὡρρϑϊαπξ, τὲ οἰΐαπι ψἱτο 

οἷδι οαρτᾶϊίαθ, «8115. στανι415. δοοῖ ὅϑαπα ποπ 1αΐἴοί, 

τινᾶπὶ ἀΠΟ6Ὲ6. δὲ ραυιηηῖα, ε Ῥατυηϊᾶθβ, οἵ δηιαἀ65,, οἵ 

“Ἰεπστῃ ἐγΌΠΟλ65, δὲ πίοθτα, οἱ ρυίϊθαϊηθ8 ἴπ οὐ [ἃ- 

πίθπι Βᾶπο, 486 ἃ οδρίΐθ πὶ 1ρ[ὰ ἄφοϊαϊε, οοπίδαι. Α΄ 

Ῥδχαητια Ἰπθαϊσουηπη ρᾶγ5 δὰξ ΘΟ] χη ]16πι ἱποϊάππέ, δἰ 

πισά!οαπηθμία, ααϊρὰ8 14 οχρυδίπισ, απο 1π ῥα] Οθτα ΡῈ 

δίροταπι δυτοσζίαιη ἀεῆιχις, Ἔχ ἰροηΐ. - ΑἸ σαπ ῥτοίρι- 

οἰηξ, ΔΕ ἀομρα8 εἰ οτἱ, δαξ οἰίαπι 118, 4πα6 1π᾿ πανῖ- 



ΔΟΓΌΣ Ζ. ἌΣ 

ἘΔ. ΟΒματε. .Ἱ. [177.] ἘΔ. ῬλΙ ΡΥ. (685. ) 
τῶν ἂν τῇ δυνὶ συνισταμένων" ἕνα τοὺς ὀφθαλμοὺς ἢ ἢ τὰ 
ὦτα. παραλίπω ̓  βλαπθιεοον οὔκ ὀλίγων εἰς αὐτά. βέλειου 

δ᾽ ἦν, οἶμαι; τήν οἷον πηγὴν τῶν κακῶν ἐκκόψαι, ῥώ- 
σαντα τὴν κεφαλὴν, ἢ, εἴπερ ἀδύνατον εἴη τοῦτο διὰ τὴν 
σφοδρότητα τῆς φυσικῆς δυσαρασίας Ἶ προνοεῖσϑαι γοῦν αὖ- 
τῆς διὰ παντὸς, τὴν ἔρδειξιν τῆς, προνοίας ἀπὸ τῆς κατ᾿ 
αὐτὴν ἰδέας ποιούμενον, οὐχ, ὡς ἔνιου τῶν ἰατρῶν ἁπάσαις 
ἀεὶ ταῖς κεφαλαῖς τὰ διὰ ϑαψίας καὶ γάπυος πρασφέρου- 

σιν», οὕτως δὲ καὶ αὐτοὶ πράττοντες" εἶ γὰρ ὑπὸ ϑερμῆς 
δυσαρασίας ἢ κεφαλὴ κακὸν ἴσχεν, βλαβερὰ τὰ τοιαῦτοι φάρ: 
μακά, χρὴ τοίνυν αὐτοὺς λουτροῖς πολλοῖς ποτίμων ὑδάτων 
παρηγορεῖν, διαφοροῦντάς τὲ ἅμα τοὺς ἔν τῇ κεφαλῇ γενο-: 

μένους ἀτμοὺς ϑερμοὺς; καὶ τὴν κρᾶσιν ὅλην ἐργαζομένους 
βελτίω. βλαβερὰ δὲ τούτοις ἢ τῶν αὐτοφυῶν ϑξομεν 

ὑδάτων΄ χρῆσις. ὅσα μὲν γὰρ. αὐτῶν ϑειώδη τέ ἔστι καὶ 
ἀσφαλτώδη, τῷ ϑερμαίνευν ἐναντιώτατα ταῖς φύσει ϑερμαῖς 

χεφαλαῖς, ὅσο δὲ ἀΕΘ ΜΙ ἤδη, τῷ στεγγοῦν.. μόγοις δ᾽ 

Ῥ1ι8. οοη! βέϊοτο, Ῥιονίάοηξ ; Ἴ 6 πγατη ΔῈ 5616 Ἰλοθᾶτη, , 
“«μἱ τρῇ ἀποαμθ. ἴπ ποὰ ραποὶβ Ἰαδάιιπξαν ; ἀπμιπὰ  [αἰ1τ|8 

(αὐρίμτου) οἵδε ἐρίατα τδὴῖ οθα,, ἔοπίθπι Πόσα οαραξ 

τρίαμι βσππαπᾶο, απ, ἢ πος ῥγαθ πῃδσυλτα ϊπιο πα Α]15 1η- 

ἰοχηρεσαυΐαθ ποι Πσογθέ, [(ΑἸέθηα 111 Ῥυοίρίοογθ, δὉ Τρία 

[ο]Π]οοὲ νἱ ἔρθοῖα. Ῥτονίάοπῆδο τηἀϊορίίοπα [Ὁ ρ ον δο- 

οορία, πο σομηηίζεγα,; πΐ, ᾳυοά ΤΠΟΙΠΜ]11Π1: τη αἹοοττ 14-- 

οἴππε, αὶ οπιχῖ οαρ ἃ πιοαϊσαπιοηΐαπι, αποᾶ 6χ ἐπαρῆα οἱ 

ἔπαρὶ οομιρομῖΐαν, Δρρποαπΐ, 1 ἱρῇ ἀποαμᾷα ἔδοϊαπξ, 

«υδπάοσιηάομι, ἃ 6Σ οα]ἄα 1πέθπῃρονίθ σάρξ πηάϊα Βαρεΐ, 

1114 τηραϊ!οογηθηΐα ποοθαπί. Ἐχρθαϊε ρίξαν πὸ5. Ῥγεαποπίὶ 

Ῥαΐπθο ροΐδϑθι}15 δαθαθ ἔονϑτα γ» «πο, οἵ οα]14085 νάροσο8, 

απὶ τὰ οαρὶξα [απξ, δνοσθπιαδ, δὲ ἕοΐηὴι οαρ1 18 ἰθηηρογα-, 

παθηΐθτη πι6] 15 τοάδανημθ, Οαἰδατττη απίομι, απαθ ἤροηΐα 

παϊοιμΐαι,, ποχίαθ Πῖ8. πὰ εἢ; Παυΐάθπι, ἀπαθ 6δχ [8 

τα ννπ τοῖν Ῥ:ταπιποΐδονο Πιμιΐ, δά6 ῥγορίοιβα, χαρᾷ 6416- 

ἕαοϊείηξ, ταϊοί τ Πππτάθ οαἄο πϑέθγα! τον σαρτ ἔππξ, δἸαχηῖ-. 

ποίλο νοῦο, ἀποχΐδηι δπηραίξοβ παρίτα8. ἠἀιοαΐαβ. οἸδυάαμπί, 



ΣΧ κἢ ΤΑΜΉΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

4. Οἰιατε. ΨΙ. [177.} ἙΔ. Βαῖ. ΤΥ. (Ω85.) 

ἂν, εἴπερ ἄρα, τοῖς γλυκέσν τῶν αὐτοφυῶν ὑδάτων ἀβλα- 
βῶς χρῷντο τοῦτο γὰρ ἀσφαλὲς εἰπεῖν, ὡς τό γέ τι καὶ 
ὠφελεῖσϑαν παρ᾽ αὐτῶν οὐχ ὁμοίώς ἀσφαλές. οὐ γὰῤ ἂν 
ἢ» ἴσως ϑερμὰ, μὴ μετέχοντά τύγος δυνάμεως φαρμακώδους 
ϑερμῆς. ἄμεινον δὲ τῇ πείρῳ πρίνειΨ τὰ τοιαῦτα τῶν ὑδά- 
τῶν" καὶ γὰρ καὶ σπανίως εὑρίσκεταν, παρ ἡμῖν ἀπὸ 
σταδίων τῆς σπτόλεως πολὺ πλειόνων ο΄, ἔν ἸΠοούση δὲ ἔλατ- 
ξόνων ἢ δέχα. τὸ μὲν οὖν παρ ἡμῖν ἐν ᾿Αλλιάνοῖς, (οὕτως 

γὰρ ὀνομάζεται τὸ χωρίον,) ἑνὸς εἴδους ἐστὶν ὅλον, ἔκ μιᾶς 
πὴγῆς ἀγίσχον" ἐν δὲ τῷ τῆς Τιφούσης ἑτέρου καὶ ἄλλη 
πηγὴ φαῤμοακώδους ὕδατος, ὥσπερ παρ ἡμῖν ἂν “Τυκέτοις. 
ὅσον δὲ σφόδρα ϑερμὴν καὶ διακαῆ ἔχουσι κεφαλὴν, ἄμει- 
γ)ὸν αὐτοῖς ὥρᾳ ϑέρουρ ΠΡΉΡΕΡ ῥοδίνῳ, χωρὶς στυμμά- 

τῶν ἔξ μόνων δύδων γεγονότι" παὶ τούτου γε αὑτοῦ βέ- 
τιόν ἔστι τὸ καλούμενον ὀμφάκυνόν τ καὶ ὠμοτριβὲς ἔλαῖον, 
ἐμβεβλημένων τῶν δόδων, καὶ πολύ γε βέψτιον, εἰ καὶ χω- 
τὶς ἁλῶν ἐσκευασμένον εἴη. τιγὲς δὲ κεφαλαὶ διὰ τὴν τῶν 

50115 ἀπέβθηι 115 ἤροπιΐθ πιδἰ5 οὐΐτα πόχαμι πΐατιίπτ, (Π᾿ ἕατη θη. 

Τρῆς πἴοπᾶμππ,) αααθ τπιξίᾳπθ ἀυ]οαβ Γὰπΐ: βο δηΐμὰ ἱπίο 

αἸπουῖθ, πᾶτὰ απρα πΕ116 οἰίατι Δ Παπ]ἃ 6χ ἱρῇῆβ ργονεπῖαί, 

14 νόγοὸ ποὴ ῥοιᾶς ἑαΐο ἀϊχευῖβ, αἀπαπδοηαπίάθμι πθὸ οα- 

1ᾶδς ἑογίαπε ξοσεπί, αὶ οπληῖδ᾽ “οΑἸ Θ δ ο μΕἴ5. τα α] σαηιθηΐοίαα 

ΤΙ ΠΕ 5 οἰζρηΐξ ἐχρονίθβ ϑαΐζβ απίθπι ΠΕ 6) πβιη αἱ δατια5 

ἘΧροσιοηῖα ἀποουπεγο; πᾶτα οἰΐδηιὶ τασὰθ ἰηναπίπι [απΐν 

ἀρᾷ πὸρ [πα 115. ΑὉ τὰῦρϑ Ῥϑῦ]ο 0]π8 οαπέτχη, ἴπ Ῥγαία 

τὴϊπη5 ἄθοθι. ΕἾΡΟ 4π86 ΒΡ πο οἢ 1π ΑἸ]Π1Δπ15, (ἰὰ 

ἐπῖπι Ἰοσαπι Δρρε]]δμαὶ,) ὨΏΣ5. ἔοία Χαί]ο}1185 οἱ δἴαπα εχ 

πο Ἰοπίθ τηϑπδηδ; ἅπᾶθ ψορο ἴπ για οἵδ, ἀϊγετίδο. 

ἴΐθιῃ ἀϊνογίμα πιεαϊοαηδηΐοίαθ ἅᾳπαθ ἴῸπ8, ἀθᾷιθ πί δριά 

γ05,), ἴῃ Τυγοοίϊ5., Οὐἱρὰβ ὙΘΓῸ σαρμΐ νϑμθηηθηΐοσ σα] ἄππι 
“δεβαδηβατια εἰς, 115 ρυδεῆδὲ δοῆαιβ ἐθπιρουα τοίδοθο ρο- 

τισὶ, αἀποᾶ εσ τοῇβ ἑδηΐαπι 80 ἤπθ ἔοΠαΙΡη5 ἢ σοπ6-- 

οἴαια. Αἰᾳθθ' πὶ ποὺ ἀρίο βϑπεσθ 1Ππᾷ ργβοδιπβ εἴ, 

«ιοα εχ οἰπρμαοίπο, ααοᾶ οἵ ουπιάπιην οἸθαην τπομ 807; 

τπ] 8 18 τοῇ5. σοχαρογηΐαχ; ααοᾶ Ἰομρα οἴϊαμι πιδ] 5 εἴ, πὶ 

[αλῖβ ὁτητσῖπο Πέ ἐχρθῖβ. ϑπὲ σαριΐα, ᾳἤδὲ ῥὑχορίοσ ατέε- 
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ἘΔ. Οματτ: ΨΙ. [177. 178. Ξ ἘΔ. Βα, ΤΥ. (ω85.) 
ἀρτηριῶν πρᾶσιν ἐν συμπτώμασι γίγνονται σκοτωματιυκοῖς τ 
καὶ κεφαλαλγικοῖς, ἐφ᾽ ὧν καὶ ταῖς ἀρτηριοτομέαις ἀφώμεϑα, 
τῆς ὑγιεινῆς πραγματείας ἐχετεπτωκυίανρ. 

Κεφ. {. Τὰς μὲν συνεχῶς δδυνωμένας διὰ τὴν τῶν 
γεύρων εὐαισθησίαν, ὅσα τῆς κεφαλῆς ἐκφυόμενα τῷ πλεῖ- 
στῳ μὲν ξαυτῶν μέρει τὴ τῆς γαστρὸς στόμα διαπλέπει, φέ- 
θδταν δὲ τι αὑτῶν μοῖρα καὶ πρὸς τὴν λοιπὴν γαστέρα, 
τῆς ὑγιευνῆς τέχνης ἔργον Ἰάσασϑαι, μᾶλλον δ᾽, ὅπως μηδ᾽ 
Ὅλως γίγνησαι ταῦτα; παρασκευάζειν, ἀρίστῃ προφυλακῇ 
προγοουμένων ἡμῶν τὸν χολώδη χυμὸν ἤτοι μηδ᾽ ὅλως 
συῤῥεῖν εἰς τὴν ποιλίαν, . [178] ἢ ὅτυ τάχιστα πεγοῦσθοι- 

τοῦ μὲν οὖ» μηδ᾽ ὅλως συῤῥεῖν ἤ πρόνοια γίγνεται διὰ τοῦ. 
ϑᾶττον ἐσθίειν. ὅταν μὲν γὰρ ἡ μὲν ὅλου. τοῦ σώματος. 
πρᾶσις ἢ χολωδεστέρα, τὰ δὲ κατὰ κοιλίαν ἁτονώτερᾳ, 
στηρίζεσϑαι δεῖταν διὰ τροφῆς εὐστομάχου: μὴ 7εγομένου 
δὲ τούτου, καταῤῥέουσιν ͵γέρεο. εἴς αὐτὴν, οὖς ἀϑυοίξεν τὸ 

δῶμα περιττούς. ἐκ δὲ τῆς τούτων ἀναϑυμιάαεως οὗ μόνην 
αἵ κεφαλαλγίαν γίγονταί, τισυν, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν ὑποχεομένων 

τίαγιπι ἐοπιρενδιπδηΐαπι ἴπ σευ ἰρίι88 δὲ οαρὶ ἷ5 ἀοΙοτες 

᾿πιοϊαπιηΐ, ἴῃ ἀπῖριι5. εἴτι υίουῖαθ ᾿ποῖάθγα [Ὁ] οπιπ8. 68 

Ἴιοο ρϑθτβ Ῥυοροπίαβ δυῖ5. Πιηΐξοβ Θρυβαϊειτ. ᾿ 

σαν. Χ. Οαΐ ἴαΐτοπ ον και Πέϊουδπν πϑυνούπ [6 
ἴα. αἴπάπε ἄἀοϊοπέ, «αἱ ἃ σαρίξα οὐ ΡΙπυίπια [ὰ] ρατὲε 

Ὁ5 ὙΘΟΙΗΐΤΙ5 ἰθχιτ, 0615 δἴδτι δα το]! αππτὰ νοπΐγθπι ἄς- 

ἰρομαῖξε, μῖ8. ἴαπιθ τπρᾶθυ! φγοροβίαθ 6πὶ δὐ5. οἴβοίππι 

οἴ; ροξίτι5. ἑαχηθη οομβ] αι 6 14 ἀροῖθ, 41ὸ πηΐλιπ5 μα66 

110 τιοᾶάο οοηπησαηξ, σανθηᾶο, π6 απ ὈΙΠοα5. Ππποῦ 
ἴπ νοπέροιι Ῥχουίπθ σοηῆηαῖ, απὶ ᾳπάι ΟΘἸογυῖπιθ ἱπᾶθ 
ΘΧΡοΙ]αίαν. Αἴηπο τιΊξ τ ῥτονίπβ φυϊάθμ οοτπαξ, οοηα-- 
{πονῖ5, ἢ οἰξαβ. οἰραμπι ΦΧ ΒΡ 645. 01 Θπίην ἰοίτι8. ΘΟΡΡΟΥῚ5 ᾿ 
Ῥιποῆας ᾿ομιρουδηιθαΐμππι εἴς, συϑηΐοῦ δπΐθα ΩΡ ΘΟΙ]]τ5, 

παρ. οἷ ο:, 411 νϑηΐσθῃι γορογθέ, ΠΥΠΠΑΥΪ Ῥοἤαΐαΐ. ὕβρει 

918} Ἰΐα Ῥγοίριοιει;, ἀοῆππηξ 11 Θαπι 4808 σουρτβ [προντ 
ὙΔΟΙΟΒ. ΘΟΠΘΟΙΙΣ ἸΟΠοχο5, Ἐκ «οσαπι ψαρΡΟΥΘ πο} [Ὁ] απ 
ὍΑΡΙ5. ἀο]ον 65. τιοημ}}118. ὁοσπιπίιν, [64 οἴαπι Γμβε ουτιπι 



“58 ΤΑΦΜΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ : 
ἘΔ. ΟΒμαντ, ΨΊ, [178.} ᾿ς Ἑᾷ. Βαῖ. ΤΥ. (,85.) 
συμπτώματα, καί τισυν αὐτῶν ἐπιληπτικοὶ σπασμοί, τούτοις 
οὖν ὅπασι; ἥ μὲν ὕλη δίαιτα πρὸς τὸ ψυχρότερον μᾶλλον 
χαὺ ὑγρότερον ὑπαλλαχϑήτω, χενούσθω δὲ τὰ συῤῥέοντα 

δὲ ἐμέτων τε καὶ γαστρὸς ὑπαγωγῆς; ῥωννύσϑω δ᾽ ὃ στό- 

μαχος ἐδέσμασι. μὲν ἑχάστης ἡμέρας, πρὶν ξκχολωθῆναι, 
φαρμάκοις δ᾽ ἐκ διαλειμμάτων μακροτέρων, ἄψινθίου; τε 
κόμης, καὶ διὰ τῆς ἀλόης, ἣν καλοῦσι πιπράν. ξκκαϑαΐρεν 

γὰρ τοῦτο καὶ τὸ διὰ βάϑους χολῶδες ἐν τοῖς χυτῶαν τῆς 
γαστρὸς, οὐ πόνυ τὺ τοῦ ἀψυνϑίου δυναμένου ποιεῖν τοῦτο". 
ῥυπτικαύ τε γὰρ αὐτῷ καὶ στυπτιχαὺ δυνάμεις εἰσὶ μόναι, 
ὥστε τὸ μὲν, ὡς ἂν εἴποι τις; ῥύπον τῶν χιτώνων τῆς γα- 
στρὸς ἄποσπᾷν, οὗ μὴν, εἴ τὺ κατὰ βάϑος αὐτοῦ ἔστιν, 
ἕλκειν ἔξω τοῦτο καὶ τενοῦν, ὥσπερ ἥ ἀλόη. τὰ δ᾽ ἔξωϑεν 
τοῦ σώματος χρίσματα τῆς γαστρὸς ἐπὶ ταὔτῃ ἔστω με- 
τρίως στύφοντα. μήλιψον δέ ἔστι, καὶ μαστίχυνον, καὶ νάρ- 
δυνον, καὶ τὰ τοιαῦτα" ϑέρους μὲν τὸ μήλυνον ΠΣ 
ἐν χειμῶνι δὸ ῆ ράρδος, ἦρος δὲ τὸ μαστίγνον" ἐν τῷ 
μέσῳ γὰρ τοῦτό ἔστι μηλίνου τε καὶ πεν μύρου, 

Γγταρίουμαΐα,; οἰϊφαΐμαν ψ6ΡῸ οἵ σομη 1415 οοπναϊῆο, Πἢο- 

γτθ 1ἰααις οὐητήτιτη τι νογυία ἱοίτιβ ταῦο δᾶ γι σι ῖτ5 

Ῥοῖα5. Βαπηάτϊηδατθ πηιξαπᾶα εἰ, Οποα δαΐθπι ἔπ τυ οπ Β ἜΠῚ 

οομδαϊε, ἃ νοχαξουιθ δὸ γομίχῖβ ΓΟ αξοπα ΘΣΡΘΙΙοπατιηι 

ο΄. Βιομιδοῖτιθ σατο οἱθῖβ. σπάθη «ποΐία16, Ῥυϊυβαπατα 

ῬΠοπι οοπίχαμαξ, ἢνηηδη αι, Ῥυγσοίτ ψ γῸ τθᾷϊσαπηθη 15 

ΕΣ ἡπδ͵ογα Ἰμΐθυυϑ110, ἀΡΠΠΏΗΙ οομηα οἵ οομηροπίϊομς ἐκ 

αἷοδ, ἀὔδπι Ῥίονραπς σοσδηΐ; ααΐρρα Ππαθο, απο αἰ{τι5 πὶ 

Ταχΐοαθ ὈΠΟΙ νοπίσὶβ [6. σθοθρονῖξ, δχραῦραί, ΔρΠηπηο . 

Ῥασυμι 14 ργαθῖδνθ ναΐδειῖθ ἘΠῚ οῃΐη δΌΠηΐο Τ6ου] [65 
ἐδυξαπι ἀοίουοθπαὶ δα εϊπσομάϊαπιθ, ἂρ [4115, πᾶς (αὐ ἤο 

ἀϊοδμα) [ου 465 ἐμπηὶοαντ Ὑθηΐτβ ἀεξογσθαΐ, ποὰ, ἢ αἱ 

Αἰτῖπβ ἴπὶ 60 1πη1τΐαπι ΘΠ, ἔογαβ οχίγαμαϊ αδἴατια θχρεδέ, 

που αἱοῦ. δα δαΐθῃ Ροῇ μπᾶπο νϑηῖγὶ οχ νοι δᾶ-- 

τιον θηΐιν ὉΠΟΙΟΙ 65, 646. τηοαϊοα δαΠυϊησοιΐθα ἔαπίο, πξ 

μι ΟΠ λιτιπι, πιϑβποπἰππμ, δὲ πιδυάϊππηι, οὲ 8118 14 ρϑππθ. 

᾿Ας. δοίϊαϊδ σπάθη ῬΟΙτ5. υπθ]παμη; Πγθηθ παγαϊηππι: 

ψοτο τρδῇὶομίηππι; παι 14 τηϑάΐατη δ ἑηΐου χηδιππηι οἷ 



ΑΟΓΌΣ Ζ. .447 

πᾷ, ΟΒατι. ΥΊ. [178,1 : ὶ ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (Ω82.) 

ϑερμαίνοντος μὲν τοῦ γαρδίνου, χαὶ μόλισϑ' ὅταν ἀμώμου 
. πλέον ἔχη, ψύχοντος δὲ τοῦ μηλένου. ταῖς δὲ πλουσίαις 
γυναιξὶν ὑπάρχει γάρδου κρεῖττον χρίσμα, φουλιάτον τε παὺ 
τὰ καλούμενα σπικάτα; “ϑερμαίνοντα καὶ ῥωννύντα τὴν γα- 
“στέρα: ἐὰν δὲ μὴ μόνον. ἢ κεφιλή ϑερμοὺρ, ἰχῶρας ἐπιπέμσιη 

ποῖς κατὰ γαστέρα χωρίοις, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τύχη ϑερμὴν 
δυσκοασίαν ἔχειν,. τοῖς ἐμψύχουσιν ἀδιομιοῖ τ8 καὶ πεόμι- 
σιν ἀξὶ χρῆσϑαι προσήκει, τὸ μᾶλλόν͵ τε ἀὐὶ ἧττον ἔν αὖ- 
τοῖς ὑπαλλάττοντα᾽ χατὰ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους, οὐ πρὸς. 

τοὐναντίον ἀφυκνουμένους, ὥσπερ ἐπὶ τῶν, εὐκράτων ἐργαζό- 
'μεϑα, χειμῶνος μὲν ϑερμαίνοντες.,. θέρους δὲ ψύχοντες, 
ὡσαύτως δὲ, εἰ καὶ ἀμφότερα τὰ μόρια. τὴν ψυχρὰν ἔγεν 
“δυσαρασίαν, ἄεὶ μὲν χρῆσϑαυ τοῖς 'ϑερμοῖς ᾿ξδέσμασί τε. καὶ 
'πόμασν παὶ χρίσμασιν,. ὑπαλλάττει»ν δὲ, αὐτὰ κατὰ τὴν 
εὥραν, ἐπιζείνοντοας καὶ ἀνιέντάς. χαλεπὴ δὲ γίνεταν μίξις, 

ὅταν ἤτον γ8 εἶς ϑερμὴν γαστέρω καταῤῥέωσιν ἐκ τῆς χεφάσ- 
λῆς οὗ ψυχροὶ καὶ φλεγματώδεις Ἰἰχῶρες, εἰς τὴν ψυχρὰν 

τιισαθηΐστα.. πδυαϊτηπμι) ΠΟ ϑηΐπι οαἰοίδοϊξ, ροι[Πτητιπὰ 

ἀπιατῃ. ἈΙΒΟυΛ θα ΠΡ ΤΑΤΊτιβ. ἡτητηϊπίαπι παροῖ, ΠΙπᾶ γοίρογαῖ. 

ἘΠῚ αὐιΐθτν ορυ]οπεῖβ τη υ]] 6.105. δὲ ποῦ ρῥγυδοδηΐα5 πᾶντ- 

ἀἴπο πηραθηίιη Πὲ, ποπιρα Το] δέν, Ῥγαθέθσθα ἀπαο [ρῖ- 

οαΐα νορδηΐξ, ατ|ἃ6 σοπμέροχῃα αἵ γσόρουατα ροῖαμπί, δὲ οα]6- 

ἴδοουθ 51 νϑῦο πομ χηοᾶο σαρΐ οὐ] ἀδη) [ΓΔΏϊθ Ὁ ΠΕ 15 

Ῥάυίθα5 ὑγαηιβηλας, [οα΄ οἴϊαπι νϑμΐου Τρία οαἸτάφοτι 1πΐεπι- 

Ῥευίθαι Ππαροῖ, πέφαθ απὲ ἐειροίαοϊαηξ, ἴππὶ οἶρο ἐππὶ 
Ῥοῖτι ἔοιαροῦ ἈΠ σοπγϑηϊθε, αἴατιθ θαμὰ ἡπδ ἡ ξαΐθμ ἴπ Ὠ15 

ῬΥῸ ᾿θμι ρου Ώϊ ΔΠΠῚ ΤΑΟΠ6 Ἰηΐθηᾶοτο σψαγὶθ 80 Ὑϑγρ 676, 

Ἠμβηπαμ ἰδηθη δα ΘΟὨΐΡαΥαπὶ ροινεπῖσο; 18 ΄σποά ἴῃ 115, 

«αἱ τηρατ! ἐοπι ρου πι 6 ΠΕ Θναπί, ἐεοίπηιδ, Βγεπιθ οαἱοία- 

οἰεηΐθβ, δοῆδία τ δ Ἰσογϑηξα68. Αά φυπάομι τποᾶπηι, ἢ υὖγ-- 

48 Ῥᾶ15 βυϊρια Ἰη θη ροσῖς Μὲ αἴοοία, [Θγαρον οα δἔδοϊθη-- 

ἘΡῈ5. ἔπτη οἱ ὲβ, ἔα ροϊίομθ, ἕπτ Ὡποΐοπθ αἰδιιάπαι 6[} 

ψαΡῚΘ ἕδπιθα. 68. ῬΓΡῸ ἐθηηρογαπι χαοηθ᾽ ἐπίεμπᾶοπδα τϑρη1ξ- 
ἰοπάδαπθ [απί, Ῥονγο ἀϊΠΠ101118 δοητίθχίο 88, «ποίλε5. ν δ] 

ἴὰ “φασι σψϑηΐσθα ἤρα οἱ Ῥιυἀτοία, [δηῖεβ 6κ οἀρτξ8 
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4, Οματε. ΨΊ. [178, 170. : ἘΔ. Βα. ΤΥ. (Ω83,.) 
δὲ οὗ ϑερμοί᾽ χοαὶ τούτων γ ἀμφονέρων [ἐπειράθην ἀεὶ 

δυσμεταχειριστοτέρας οὔσης τῆς ἑτέρας, παϑ' ἣν εἷς ϑερ- 

μὴν ποιλίαν οὗ φλεγματώδεις τε χαὺ ψυχροὶ παταφέροντάι ᾿ 
χυμοί, χειρίστη δὲ, ὅταν οὕτως ἔχη. κατασκευῆς τὲ χαὶ 

φύσεως, ὃ ἄνθρωπος, ὧς μήτ᾽ εὔλυτον ἔχευν γαστέρα, μήτ᾽ 

ἐμεῖν ἑτοίμως. διαφϑείρονται γὰρ οὗ φλεγματώδεις. χυμοὶ, 
“κατὰ τὴν γαστέρα χρόνίζοντξο, ὡς. δάκνειν. ταύτην, ἀναπέμ- 
τεὺν τὸ πρὸς τὴν κεφαλὴν ἀτμοὺς ἔστιν ὅτε μοχϑηρούς. ὥς 
'ξάν γε φλεγματώδεις χυμοὶ ἐξ τῆς. κεφαλῆς εἴς ψυχρὰν φύσει 

γαστέρα καταῤῥέωσυ; ῥᾷστα τοῖς “τοιούτοις βοήϑεια γύγνεται, 
λαμβάνουσιν ἕωϑεν τοῦ “διὰ τριῶν πεπέρεων ἁπλοῦ φαρμάκου. 
χαὺ πέπερυ δὲ μόνον ἀκριβῶς λεῖον ὕδατι μίξανται πίνειν ἐγχω- 
οεῖ" χάλλιον δ᾽ ἐστὶ χαὺ εὐστομοαχώτερον εἰς αὐτὰ τὸ λευκόν, 
[179] ἀψινϑίου δὲ πόσες ἐναντιωτάτη τοῖς οὕτω διακειμένοις" 
ξμπλάττεν γὰρ αὐτῶν τῇ 7στρὶ τὸν φλεγματώδη χυμὸν, ὡς 
ἂν οὐκ ἔχον ἀξιόλογον ἂν ξαυτῷ δύναμιν ῥυπτευιήν. οὗ μὴν 
οὐδ᾽ ἀλόη τούτους. ὀνίνησιν, ἑλχτυκὴν. δύγαμιν ἔχοῦσα χολών 

ἀεδοϊ!, νοὶ 1π Σρίἀπιπι ο81144. Αἴάπδ παττιι ἀπιαγαμι 41: 

ἔόγαγα ΓΘ ΠΊΡΟΥ ΘΣΡΘΙπι5 [ππὶ πιά ρὶ5 δα σπγαπἅπιπι ΤΘΡΘΠ61), 

ΘσρΘ ἀπ πὰ ἐρΙρ 41 ὈἱΠοπα 6. ἔποοὶ 1π οαἸτάπτα ἄθοί- 

'ἄππι νοπίγομα, Ῥεἢηηπβ γαῖ 15 Παΐα5 6“, “αππὶ Ποπιο 

θᾶ σοῃροβίϊομα παίῃγαητια, 68:,. 0 τὸς ναπέγθμι 140116 [ο- 

ΤΠ 16 πὶ παρθαῖ, πθὸ νοβοσ 6Σ 1401} ροῖηξ, “Οονγνυχηρῖι- 

ἔμν ομΐπὶ μια: Ἡμπλοτος, ἢ απ ἢπὶ ἴπ γοπίγο μχοταΐ, 

δἄρο υἱ «οἱ ἱρίπμ. δυοάδῃξ, οὐ ἤηλα] υἱέοίοβς Τα θα πι [π411- 

15 τα οαραξ Γαρπιϊταμῖ. Νά ἢ ΡΙ ΓΟ] α5. Ππσομ5 ἃ οά- 

Ῥὶτθ ἴπ βία αγα παΐαγα νοπίχγομι ἀθουγγαῖ, [4 0116 15 [ποὸ- 

οαγΥ ταν, πὶ δὴ 6 ΔΙΊ] α ΠχΡ]1015 τη θα: σαπηθ πη: [απ [ΟΡ πΐ, 

«ποᾶ ἀϊαι Ἰοπρορθγθοι αἀϊοϊίαχ, 64. οὲ φέρουν Γοϊπα δᾶ 

δχδοίμιῃ οομπεγιίτιπι ἸΔΘνΌσ πὶ δατι8 6. Ὠλ χίτιηι Ῥίβοσο. πἴ5 11- 

οεξ; δα ααθμι τα πὶ. τη 6115 Πρημδοποαια ἀρ ]π5 ΔἸΡτιπὶ ῬΙ͂ΡΕΣ 

εἴ. Βουτο «ρβηΐθῖ!: Ροιο 18 εξ δάνουππήίηνα, πὶ 4πᾶ6 

γι Γατιοίαχη. Γασοιτα Τρίοχυιι σϑη Ἱ αῇιραΐ, απ ἀφίουβεηα 

νἴπι ποῖ μαροϑί, απᾶ6 δἄθο Πί δεἤιπιαυιᾶδ. 8.64 τπιοο δ]οῦ 

ναϊάς μὶ5. οομαποιξ, αππιὶ οἱ ὈΙΠΟΗ͂ ἐγαμο μα! ΒαχηοΥ5 ζα- 
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τᾷ. Οἰάτε, ΝΙ: [179.1 ἘΔ. ῬΓ. 1. (83. “84. 

δοὺς «χυμοῦ. χαὶ διὰ τοῦξ᾽ ἐπενοήϑη καλῶς ἢ καλουμένη 
πιρρὰ, τῇ τῶν μιγνυμένων. δριμύτητι ποαὶ ϑεομότητι τέ- 

μνουσά χαὶ ξύπτουσα τοὺς παχεῖς χαὶ γλίσχρους χυμοὺς, 

ὅποϊόν. ἔστυ τὸ πιννάμωμον. ἀλλ οὐχ οἷόν τε τουούτῳ φαρ- 

μάκῳ ἀρῆσϑαν συνεχῶς, ὥσπερ τῷ διὰ τριῶν πεπέρεων, ἢ 

τῷ διὰ τῆς χα, αμίνϑης. εὖ γὰρ παὶ καθ᾽ ἑκάστην ἧἥμέραν 

χρῷτο τούτοις ὅ τὴν ψυχρὰν ἔχων γαστέρα, “βλάβης οὐδεμιᾶς 

πειραϑήσεται. τοὐπίπάν μὲν οὖν εἷς ο΄ δραχμὰς τῆς. ἁλόης 

δξ ἑχάστου τῶν ἄλλων μίγνυταν; ὄντων καὶ αὐτῶν ἕξ, καὶ 

αὕτη γ᾽ ἐστὶν; ἣν (584) ἅπαντες ἕν “Ῥώμη σκευάξουσι πικρόν, 

ἐγὼ δὲ καὶ δύο ἄλλας συντίθημν, ποτὰ μὲν τὴν ἑτέραν. 

αὐτῶν πλέονα μιγνὺς τὰν ϑέρμαίνοντα, κατὰ δὲ τὴν ξτέραν. 
ἔλάττονα, πλέονα μὲν. οὖν τἄλλα ἐμβληϑήσεται : τῆς ἄλοης 
μόνης ἀφελόντων ἡμῶν. τοῦ πλήϑους, ὡς οὐ: π’ ἀλόης 

δραχμὰς ἐμβάλλεσθαν τῶν ἄλλων ἑἕπάστου τὰς ἕξ ἔλάττονα 

δὲ, τῆς ἀλόης τὸ πλῆϑος αὐξησάντων κ' δραχμαῖς, ὧς 
᾿ Α ͵ “᾿ 5η.7 ΣΈΡΟΥ ἡ “-. ΒΕ 3᾽ ,ἷ «κω 

εἰς ο΄ καὶ «ἡ τῆς ἀλόης ἑχάστου τῶν ἄλλων. ἐμβάλλειν, ξξ. 
εὔδηλον δὲ, ὕὅτυ κινναμώμον τις ἀπορῶν ἐμβάλλει κασίας τῆς. 

ΟὨ]145 ΒΕ;. δοαπα εχοοσιίαία [ΑἸ τ ΟΥ ΕΟ. εἰ σου ροΠίῖο,. πᾶπε 

Ῥιογάμι γοοδηξ, 4π86 δου πηοττα ΘΘΙΟΥ θα Π16. ΘΟΥΊ., 4146 1Ππ 

[6 παρεΐ, ογδαῖϊοβ εἰ Ἰοπΐοβ [ασοοβ ποῖ αϊξ δ ἀεΐονροι, ὅπ 

75 Ῥαπου δ οἰμπιαπιοχητα οἷ, ψοσιμ ἀἤίἄπιο τι μος πλϑᾶι-- 
οαπδηΐο πὸὰ σε, βοπῦ ἀϊδεοηρθροσθοι,, δπὶ ἀϊαθα18:- 

τη Π165 ; ΠΌΙΡ 5. οἴατ Β αποξξαϊα αἰαΐαν, αἱ Τρϊρτάτιτ μα-- 

Ῥεῖ γεπίτθμι, Ὠ1811] Ἰποοιμοῦι! 6Χ μῖβ [δπΐ16ὲ., [πὶ ἐοίΐμ πα 

ΕἸρο δᾶ δ]ἱοῖὲβ ἀγδομηιαδ οοπέππν το] απογιπὶ οα]βατια 

ΘΟ Ποαπξαν ἄγδομπιαθ (Ὸχ, α086 τρία ἀποαίθ ἴθ Πίπε. 

Αἴᾳμα παθο ε ρίοσα, σιδα Ἔομηδθ οὐπαθ Ὀγδθραγαμ. 

Ἐρο ψϑῖο εἰΐδιη 41128 ἅπεβ δοϊπρόμο; δἴαιθ ἴπ δΐθυα 

ΦΟΙΉ3.,, ἅπα6 οΔΙΘἐασϊτιπξ, Ρπ5, {π᾿ Ιἴδγα υὙα]ητιβ. ΘΟΥ]]οῖο: 

Δο ρῖπβ ᾳυίδοιι το φαουτσ ἐπι Γοοἰῖτημ5, ἢ ἂθ. αἱοῦβ 
[ΟΠτι8 ροπᾶοτα ἀδβίγαμθπιαβ, 6 τῖςξ π᾿ {Π|{π|6 ἀτγδοπιαβ 

οοξααρίγα γϑ]ατιοσττα σα͵αβαα6 ᾿αἀάδαγατα εχ; τηΐμτι5 ψ61Ὸ, 

απ 8]0 88 υποᾶτι ἀπρερίμηι5, σιρίιτ! ἀγδοῖῖβ8 δα] οί, 

ἢς τἕ οοπέμπν σἱριε 6].5 ἄγαομμνῖ5 οδοίθυΌσ απ Ομ) αδατιδ 

Δα) ]οϊαγηι5 ἴαχ Μιΐμηθ σεσοὸ [αἰεξ οἱ ᾳαοᾶ 1π ΡῬϑπατῖα 
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ἘΔ. ὍΒατι. ΨΙ. [179.1] ; ἘΔ. Βαΐ. τν. (84) 

ἀρίστης τὸ διπλάσιον, ἔγιον γὰρ εἴς τοσοῦτον ἥκουσι τῆς 

πασίας τῆς ἀρετῆς, ὡς «“μηδὲν᾽ ἀποδεῖν ἀτόνου πυνναμώμου,. 

τοῦ γὰρ εὐτόνου χαὶ ἡ τοιαύτη κασία πολλῷ λείπεται. 

ἀλλ᾽ ὥσπερ, ὅταν ἀπορῶμεν ἄρτου καλοῦ, τὸν φαυλότατον 

ἐσϑίομεν, οὕτω καὶ κασίας τῇ παλλ γίστῃ χρησόμεϑὰ χατὰ 

τὴν. ἀπορίαν τοῦ πονναμώμου. ἐφ᾽ ὧν μὲν οὖν δαϊπάτίν " 

γαστήρ ἔστι ψυχρὰ, ἤτον 7 εὔκρατος μὲν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ 

ψυχρότερον ῥέπουσα, ἐπιτήδειόν ἔστι τὸ “ιῤσπολυτυκὸν: πα- 

᾿λούμενον φάρμακον, ὃ καὶ αὐτὸ διττῶς εἴωθα συντυθέναι; 

τοῖς μὲν ἐπεχομένοις τὴν γαστέρα, νίτρου τοῦ Ξερένιχαρίου 

χαλουμένου μιγνὺς ἴσον τῷ τεὶ κυμίνῳ “αἱ τῷ σπηγάνῳ καὶ 

τῷ πεπέρει, τοῖς δ᾽ εὔλυτον ἔχουσιν ἥμισυ. '"συμπεφώτης-. 
ταῦ γὰρ, ὑπὸ τούτου τοῦ φαρμάκου λεπτύνεσθαν μὲν τὸ 
φλέγμα, καὶ φυσώδη πνεύματα ἐχκενοῦσϑαι. χαλεπὴ δ᾽, 
ἐστὶ χαὶ δυσμεταχείρισεος ἢ ἐπιπλοκὴ τῆς δυσχράτου πατὰ 
ϑερμότητα γαστρὸς τῇ ψυχρῷ χεφαλῇ. τὸ μὲν γὰρ’ φλέγμα 
τὸ. χαταῤῥέον εἰς τὴν γαστέρα. χρήξει τοῦ διὰ “τῶν τριῶν 
πεπέρεών τὲ παὶ καλαμίνϑης, ὥσπερ γε καὶ τοῦ προειρημέ- 

οἰ πΊομ ᾿Ροποηᾶπτα Ὁτὸ 6δὸ Πὲ ορίζπηδα οαβαθ ἄπ- 

Ῥίαπα, απᾶπι 1165 δα οἱΐβ υἱσίπιθ ποηημ] ραΐαηξ, πὲ τὶς 

ἈΠ Ὁ Ἰηναιιᾶο οἰμπαπηουῆο ἀΡπτ; πιδὴὶ ἃ ΘΠ ΓΟΙῸ οἰϊαμι 

ἰα118 οαῆα Ἰοπσα [προυαΐασ, ὙΨοσὰπὶ ΠΟΙΤ πὰ ῬΟΠΐ Ὁ8118 

ἡπορία νεῖ Ὑηιπῖμλο νο[οξπιασ, Ποὺ 1 οἴη δυλογηὶ Ῥ61Πι-- 

τὰ χα Πηπια πἰουῖαν σαπα. Αο π᾿ ααϊδαθ ααϊάθμι 

ψοπΐου δπξ Φριριατιβ εἱδ, δαξ οἴΐδπι ἴοπιρθραΐμβ, οδθίδστιπ 
δα ἔγίρτιβ Ῥγόρθηπου, 1185. δρίαχα χαϑα]οαπι δ μα πη εἴ, ᾳαοᾶ 

Ὁιοίρο! ἴσοι νοοδμΐ. Οποᾶ ἱρίππι αποαιι6 ἀμρ]!οἱξθυ οοπι-- 

ῬΟΠΘΡΘ οΟμίπαν1, 115, (ὯΔ ἀἰγὸ ἵππὸὶ δἀῇτϊοία, προ, ααοᾶ 

Βοεγθηϊοατίαπιη σοοαηΐ, οἴ Ομμηΐηο, τηΐα οἵ ῬΊΡΕα Ῥδ1ὶ 

Ῥοπάοτο δδμηϊχίο, ὈγῸ 118, ααὶ [οΠυΐα [ἀπί, ἀἸπιά1ο, Οοπ- 

σ θη πδΊΊα 116 πίθου ΟἸΏ7165, 8Ὁ Ποὺ τηθαϊσδιηθηΐο δὲ ρίξαϊ- 

ἕδπι οχίαππατί, δἰ [ριτιτάπι. Παΐμ] οι ἜΧΡ611. Οτανῖβ 

δαΐθηι 1160 ἔα 0116 ἰγδοῦαὈ 1115 σου] Θχίο οΠ σεμίτβ, 411 1π- 

ἰθπιροΥΔ ΓΟ. ΑΗ 4ὰ5 Πέ, -οαππ ἔιριᾶο οαρὶΐθ; αα88 δηϊὴν 

ἦν νϑιΐστομι ἀθῆθι: ῥἱξαϊία, ἀϊα ]οπραροσδοη. δὸ ἀϊδοαϊα- 

ταληΐμοβ δραοῖ, οἴϊαμη Οἰ]15 τποᾶο τπθηίοχιθ ἔδοϊμητι5. Π105- 
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ἘΔ. Ομεστ. 1. [179.] ἘΔ. Βαεῖ, ΤΥ. (68. 

γου Διθοσπολιτικοῦ, τὸ δὲ στόμα τῆς γαστρὸς ὑπὸ τῶν ἔκ- 
πυρούντων βλάπτεται. τέμγευν οὖν τῶν οὕτω διακειμένων 
χαὶ ἀποῤῥύπτειν τὸ φλέγμα πειρᾶσθαν χρὴ διὰ τῶν μὴ 
ϑερμαινόντων,. ὅποῖόδν ἔστν καὶ ὀξύμελι. χαλεπὴ δὲ καὶ 

δυσδιάϑετός ἔστιν ἘΡΠ η . καὶ ἢ τῶν τοιούτων κατά-- 

σχευῶν τοῦ σώματος, ἐν αἷς, ἄτονον μέν ἐστι καὶ ναυτιῶδες 
τὸ στόμα τῆς κοιλίας, ὃ δὴ καὶ στόμαχον ὀνομάζουσιν, 

ἴσχεται. δὲ ἦ γαστήρ. ὅσα γὰρ αὐτὴν προτρέπει, πάντα 
εὐθέως ἀνατρέπει τὸν στόμαχον, ὡς ἐπιπολάζειν τε αὐτοῦ 
τὰ σιτία ποὺ ναὐυτίαν ἐργάζεσϑαν πολλάκις" οἷς ἔξ ἀνάγκης 
ἕπεται τὸ μὴ πέττεσϑαν καλῶς τὴν τροφήν. ἐὰν δὲ πάλιν. 
εεὐστόμαχα διδῷς αὐτοῖς ἐδέσματα, καὶ τρίτης καὶ τεταρτὴς 
ἡμέρας ἦ γαστὴρ ὀπέχετώι. τοῖς τοιούτοις οὖν ὃ εἶδος εὗρον 
διαίτης ἁρμόττει», ἐν ἀρχῇ προσφερομένοις λάχανά τε δὲ 
ἐλαίου καὶ γάμου, καὶ τἄλλα, ὅσα μαλάττειν δίωϑ'Σ τὴν 

γαστέρα, μετὰ δὲ τὴν αὐτάρκη τρυφὴν ἐπιλαμβάνουσί τὸ 
τῶν τονούνγτων τὸν στύμαχον: ἔστυ δὲ δὴ μῆλόν τὲ “αὶ 

“ 

ῬΟΙΙΙΟΙ, ο5. δαΐοπὶ σϑηίτ8. 8 115, 48 οαἸούθηι ἀσοομ- 

ἀπ, οἴδεπάϊξην, Εγδοὸ 15 118, απ τα Γαπὶ αἰΐθοι, τὰ 

ἀροπάπηι, τξ ρἱταϊίατι ἱποϊάαβ ἀθέουρθαβαιθ 115, ἅπας παπᾶ- 

ἀαδαααπι οα]οδοίηϊ, αποᾶ σϑηπτι5 ΟΧΥΤΙ611 οἵ πονίπητιβ. 

θαην Ἰπρυΐοα αἴηπθ δὰ οὐταποπθ ἀἸΠ01115 σοημποχίο εἰ, 

ὭΡΙ ἴα165. ραγίζαμα αἰδοίτιθ σοϊουῖπξ, ἴῃ ααΐρι85 ο85. νϑηΐτῖβ 

(«τοπὶ Ποιμδομαπι ψοσδπ Ὁ) ἐγ ΘΟ Π πὰ 6; 80 πϑα θαρτ-: 

ἅπηι, σραΐθι δΐθαη ἰρίθ το ποίασ. Οαΐρρθ ἡπὰθ παπὸ 

Ῥχουτίατξ, Ποιηδομτ οπϊπΐα [αρνογίτιπε 116, τι ἐπ [Ὁγη-- 

110. 6].5 ΟἿΌΣ παίθηξ, δὲ πδαίθαμη [(ἀΡΙπᾶθ οχοϊΐθηξς. ΕΠ 15 

ὨΘΟΘΙΑΥΟ οομηρίε, πὲ οἴθαμι ρᾶταπι 6116 ᾿ σοπΌοαπδηΐ: 

Θυοά ἢ οομῖνα 115 6ά, 4π86 Πουιδοιππι ἤριπαπί, δα θῖρπ6- 

718, δἰϊαπν 1 ον πτα φααγίπνηαιθ ἀϊθηι 1ρῆ5 νϑηΐεν ΠΗ,- 

ἴπν. Ἡππβοοιποαϊ ἰρίίονῦ Ποιηπῖρτι ππϊοαμ νἱοξπ8 ὕδεϊο-- 
ὭΘΗΙ ΘΟΠΨΘΗΙΓΕ απ πηδάν νη, πϑηρο πῇ Ρχυΐπιο Ἰόθο οἷθνρα 

ὉΏ) Οἶθὸ δὲ ρᾶχο, δ]ήααπθ, 446 νομίζοι τη 01Π-τ [Ο]Θηΐ, 
Παμορεπί, Ροίξ ᾿αΐξαπι δαΐδιι ΟΡ τποᾶππι Δ] πο ΘΟΙΠΙ, 
4086 Πομιδοβαχη σορογοπί, αοοίροῦοπέ Ἐπ ἴμηΐ πλδ]α οοἴο- 
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ἘΠ, Οματτ, ΨΙ. [179. 180. : τι. Βαϊ. ΙΓ. (α84.) 

ἄπιον καὶ ῥοιά, ἔνια γάρ ἔστι τοιαῦτα γένη, χωρὶς ὀξύ- 

τήτος στύφοντα. 180] αὐτὸς δὲ ὃ ἄνθρωπος, ἁπάντων. 
αὐτῷ ἐν μέρει πειραϑέντων, ὅπερ ἂν ἀβλαβέστατόν τε χαὶ 

ἥδιστον εὐρίσηη, τούτῳ “ρήσϑω. μή πάνυ δὲ τούτων 
ἑκάστου λαμβάνειν, ἀλλ ὅσον, ὡς ἔφην,’ ἰάσασϑαι τὴν ἄτο- 

γίαν τοῦ στομάχου" τῆς γὰρ τοιαύτης αὑτῶν χρήσεως ἐπευ-: 

ράϑην, εὔλυτον ἐργαζομέγης τὴν πουλίαν. ποὺ μᾶλλόν 78 
τοὐπίπαν οὗ οὕτω διαβείμενον διαχωροῦσιν, ἐπιφαγόντες τι 
τῶν στυφόντων, ἤ εὖ μηδ᾽ ὅλως ἐχρήσαντο. τονωϑὲν γὰρ. 

αὐτῶν τὸ στόμα τῆς κοιλίας ὠϑεῖ πάτω τά τ΄ ἐπιπολάζοντα 
καὶ σὺν αὐτοῖς τὰ καϑ' ὅλην τὴν ἄνω γαστέρα, καὶ τήν γε 
φορὰν τῶν σιτίων ὑποδεχόμενα, τὰ ἔντερα διαφυλόττει, 

προωυϑοῦντο καὶ αὐτὰ τὸ περιγινόμενον ἔχ τῶν ὑπερχειμένων 

εἷς αὐτά, φαίνεταν γὰρ ἡ προὠστική τὸ καὶ ἀποκχριτικῆ 

δύναμις, κἂν ἔκ τῶν κατὰ τὴν εὗραν χώρίων ὁρμήση τὺ 

πρὸς τὴν ἄνω φορὰν, ἄχρι πλείστου διαφυλάττουσα, καί- 
τοῦ παρὰ φύσυν οὔσης ἐν ζώῳ τῆς τοιαύτης ὅδοῦ. ὅτι δὲ 

πθὰ οἱ ρίγα οἵ φαμπίοα, Θπΐρρα αἰίΐααα ἔππί πουμι 56- 

ὭΘΥΠΠ., 4π86 Οἰΐγτα δοογϑῖῃ δἀῆτιίπραπί. [Ιρίδ δαΐθμ, ατὰ 

φἰπιριξυῦ, οπιηῖρτι5 [βου πα τὰ πὰ ΘΧΌΙΟΥΑΙ5, ααοα ὙΠ ΤΠ76 

ἀοχίαπι Ἰποιτ 1 ΠΠτασλατι6 ᾿πν θπ εν, 60 που. Νὸπ 118}: 

ἴαμα δαΐοαι ἄθ βογαμι ΠῚ δ τι}15. δε Γατηθπᾶτιαι, [θα ἀπαηΐππι 

(τε ἀ1χ1) ᾿ππρϑο ! πέαίοπι Πουπδοηϊ “τοβοίαΐ; σπιᾶὶ Θ᾽ αϑπιοαϊ 

Ἰιοστπι ταν ψαπΐσγομι [Ὁ] ΘΥΘ ἘΧρουιθηΐα ΘΟΙΠΡΟΥ. Αἴαπα 

πὶ ἰοΐατι πηαρίβ, 4πὶ τα αν ἁἴθοῖ, ἀο)]οῖαπί, ἢ «αϊὰ αα- 

ἢχίηροιιβ ρος οἴδπια [πη ρ θυϊηξ, αἀπατὰ ἢ δὸ Ῥγου 5. οά- 

χυουΐπξ, Ῥγορίογθα αποά οὁ85 ψνϑηΐ 8 76πὶ τοβρογϑίτππ οἵ ἔσα- 

α1ὸ ἀδουίπι, απι6α6 πὶ πσπσπο πδίατιί, δὲ οαπὶ [15 πιη8 6166 

ἴπ Ἰοίο Γπροϑυΐοσα {πηΐξ νϑπΐσα: δὸ οἰδουαχα ᾳποαπα οορίδια 

χηΐείίπα αποααθ δσοϊριθηΐία [δυγαμπΐ, ἱρία αποαῃα 1π|06}- 

1οηα, 4π86 4 ἱπρουίϊουῖρτιβ δοοορθσιπί. Ὑιάθέαν Θμϊπὶ 

Τρία ἴπτν ἱπηρε]]Π6παϊ ἔπη ΘΣΡΟΙΠΘμΑΙ νἱβ, οἰϊαπιῆ ἃ [βἄθ 

Ἰρία αἰϊφυΐϊᾷ [ΓαγΓαχη ἱπιρτ]οῦῖέ, ἰρίαμ πιοΐπτα ΟΠ ΡΙΠ πι8 

ἔπουῖ, 4ιδγηνβ Ῥγϑθίθυ παίπγυϑιη ΠΕ οὐαβησοῦ ἴὰι δπΐμη6 115 

φοΤΡοΥα ἐγαμπῆέαβ. (ὐδϑίθυιπη 1ΐα [6 Βάρεσε, φαοᾷ ἄϊοο, 1π- 
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ἀληθές. ἔστιν ὁ λέγω, "πάῤεστι μαθεῖν ἑκάστῳ, τῶν πολ-: 

λάκις ἡμῖν συμβαινόντων, ἀναμνησϑέντι: δακνώδης 7: οὖν 

ἐνίοτε χυμὸς; εἷς τὰ χατὰ τὴν ἕδραν χωρία πιαραγεγνόμεγοσ, 
ἐρεθίζει μὲν ἡμὰς. ἐπὸ τὴν ἔροιρισιν αὐτοῦ" ατασχεῦν δὲ 
αὑτὸν ἀναγκασϑέντες, ἐπειδὰν ἐν πολυτικαῖς ὦμεν πράξεσιν, 
ἀπαλλαγέντες αὑτῶν; οὐκέτ᾽ ἀποκρίνομεν, αἰσθανόμεθα τὸ 

πολλάκι ἐκ τούτου τῆς χεφαλῆς ὀδυνηρᾶθ γιγνομένης, ἄνα: 
τροπῆς γιφομέγηφ. εὐλόγως οὖν, εὖ καὶ τοῖς ὑπακτυκοῖς᾽ συ- 
τίοις ἐπιπολευομένου στομάχου, τὰ στύφοντα ληφϑέντα, 
τόνον ἐποιήσαντο τοῖς ἄγω μέρεσι τῆς γαστρὸς, ἀρχὴν τῆς 
κάτω φορᾶς ἐργάζεται τοῖς ἐν αὐτῷ περιεχομένοις, ἣν δια- 
δεχόμενα τὰ ἔντερα μέχρε τοῦ “κάτω πέρατος εἴωϑε φυλάττειν, 

Κεφ. ια΄. «Αὐτάρκως οὖν εἰρημένων τούτων, ὥρα με- 
ἐαβαίνειν ἐπὶ. ἄλλην κατασκευὴν ἀνώμαλον, οὐδεμιᾶς τῶν 
πρόσϑεν ἀπολειπομένην τῇ κακίῳ; κωϑ' ἣν οὗὨ μὲν νεφροὶ 
λίϑους, ἢ πώρους, ἢ ὅπως οὖν ὀνομάζειν ἐθέλεις, γεννῶσιν, 
ἡ δὲ τοῦ σώματορ ἅπαντος φύσις ἰσχγὴ τετύχηκεν οὖσα. 
χρήζουσι μὲν γὰρ οὗτοῦ φαρμάκων καὶ διαυτημάτων λεπευς 

6 Προῖα Πσρὲ ππϊουΐαπθ, Π; αυσᾶ ΙΔ6ρ6᾽ πορὶβ δϑοϊατε, 1π 

χαθιηου αὶ τογοοοῖ, Νά τηογᾶὰκ Ταΐευῖπι Ἠατποχ ὅν 1ο- 

ὄππὶ αἰϊααθη; [θ(Ἱ νἹοϊητπί Ὑϑοθρίπιβ δᾶ ΘπρυϊΠοποπὶι [ὩΣ 

τιὸβ ἰυϊίδξ: απ ηι ἔαηηθι σΟΒΙΡΕΓΘ ΧΟΡΟΣ οἰ γα πδδοΐία 

ΘΟΔΟΙΙ, πρὸ ἃ} 815 ἜΧΡΘΟΙ διπ ΘΧΡΟΙΠΠΙ πα, οἴ [αοία 

Ομ Ποῖ6 6115, δαραΐ ἱπᾶθ ο]δγα.. [ἀδροπαϊπὸγο Γδμΐῖ-- 

τῆι. Μοο Ἰρίτηγ, ἰαταοίβ ΠΡυϊσαπίεβ ΟἿΡ1 Πποΐπεμξ: ἢ 

Ββοιβδοῖο; δυῆονα [πταρία, τιοϊ Γαροσίοσίραβ σϑπέριβ Ῥρατ-- 

ἀθυ85. τορὰν δἀδιάουῖπ!, Ῥυϊποῖρίσιη ἄδουατι ΤΟ ΘΠ 118, 

“πᾶ8 ἦπ 60 οομεπϑηΐα, ἱαρροιΐαπί; [4 ξεγθμαι ρυΐποί:- 

Ῥίαμη 1πἰοῆϊηα, ἑωπλ ἜΘ χοίροτθ,. ἔα δα ππσδι ΒΕ δχιϊέμην 

ἴδσνατα [ο]6πΐ: 

Οδρ. ΧΙ1 Λίαυθα ἀπαΐη [4018 ὅ6 Βἷ85 μαύξεμης δὶ ἅ;- 

οἴστα, δα δἰαυα ᾿παθαπδίθην. ΘΟ ΠΙξα Ομ ετα ἔγδηῇγθ ῬΑτ' 6, 

(86 τ0}}}} ἀϊοίαγτιτι 1π πηα! {16 Θοαϊξ, αὐίαπα 1π 4πᾶ τϑ- 

Ὧ68. ΘΔ ΟΌΪτΙ βἰσηππξ, ἂτῖ ἴορμοβ, διῃξ σποτπηιοδοοππαπδ 

ΔΠΘΣ γόσᾶνα ὑπο 18., ἰοίμβ ΨΘΥΟ. ΘΟΥΡΟΣΙΒ. ΒΑΡΙ 5. ρΡδοῖ- 

ἢ5. ςἢ. ΗΣ πδιπαπς γηθαϊσαπιοπΐα δὲ γιδίπμι, 4αᾶ6 δχέθμτιαιν 
ΟΑΙΕΝ 8. τολτ, ΨἹ: ἙΕς 
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Ἐὰ. Οματτ. ὙἹ. [180.] ἘΔ. Ἀαἵ. τ. (84) 

ιφόγτων,. ἐναντιώτοτα δ᾽ ἕστὶ ταῦτα τοῖἐ ἰσχνοῖς σώμασιν. 

᾿ὥστϑ τις τῶν χρωμένων αὐτοῖς διὰ τοὺς νεφροὺς, δυσκινή-- 
σῶν τὰ καὶ δυσαισϑήτων καὶ ὥσπερ! ψοφούντων τὸ καπνὴ- 
στὸν, ὡς αὐτὸς ὠνόμαζεν, οαἰσϑανόμενος, τῶν δακτύλων, 

ἐκοιψώσατο μὲν τὰ πρῶτα τοῖς κατὰ τήν Καμπανίαν ἰατροῖς, 
ἔγϑα διέτριβεν," οὗ δὲν ὡς Ξατισχομένου αὐτοῦ ἐπὶ διαθέσει 

παῤόλυσιν ἀπειλούση, τοῖς δὲ εὐφορβίου καὶ λιμνήσεως, 
ἣν ἀδάρκην τε καὶ ἄδαρκον ὀνομάζουσιν, ἐχρῶντο φαρμάκοις. 
ὡς δὲ πολὺ χείρων ἥ ̓διάϑεσις ἐγένετο, καὺ προανέβαινεν 

ἀεὶ τὰ συμπτώματα τοῖς ὑπερκειμένους μέρεσν μετὰ τοῦ 
σφόδρα ὀδυνᾶσϑαν, κατά τυνὰ τύχην ἐπιδημήσαντί μου τὴν 
᾿Καμπάνίαν. δηλώσας ὅ κάμνων. τὰ συμβάντα παρεχκάλευ 
βοηθεῖν. ἐγὼ. δὲ, ὅτου μὲν ἐκ τῶν φαρμάχων ὧν εἶπεν 
ὑποξηρανϑεὶς εἰς τοιαύτην ἧχε διάθεσιν, συνῆκα; ζητῶν 
δὲ, τίνα ἄν τις αὐτῷ δίανταν εὕρουν, καϑ' ἣν ἄνευ τοῦ βλά- 
᾿πτεσϑιαὺ τοὺς νεφροὺς ἰάσεταν τῆς ξηρότητος, πτισάνης τε 
χυλὸν ἐπενόησα, καὶ τῶν ἰχϑύων. τοὺς πετραίους τε καὶ πε- 
.«λαγίουρ» ὅσον εἰ ἄλλοι μηδὲν ἔχουσι γλέσχρογ, οὕτω δὲ 

τὰ Ῥοίπί, τϑαυϊγυν ΑἹ 64 φΥδοῖ σογρουὶ Πππξ 1ηϊηι1- 
οἰἴπχῆα, δἄδὸ τὸ φιϊάδχημ, αὶ ῬΧΌΡΙΕΣ. χεπαπι νλϊππι ἀῇα5 
815 Τπογαῖ, τὴς ἀϊριοβ ἀείθυϊαβ τονε} [οπεγθαπθ Ῥξγοο- 

ΡῈ, οἵ, τξ ἐρίε Ἰοαᾳαπέτιβ εΠδ, ψϑῖαΐ σάνυμτ ααϊάάοπι [0-- 

τπδχξθ8.,. ΟὈΠΆΠΠἸοασουῖξ Ὑϑὴη τη 1οὴ8. Ῥυπσππ ἴῃ (π:ρα- 

Ὥϊα, ὍΒῚ Ἰρία ἀρορᾶϊ. ΗἸ, ἰἀπαπδϑηι 60. αἰΐδοί Ἰαβογατέξ, «πὶ 
ῬαΥΑΙΥ τι ἸΩἸπΥΘίαα", τη! σαχῃ θη }15, ἀπαα 6Χ. προσ θέο δὲ 
Ἰγηαποῆ, ἀαδτι οἴζατι αἀδγοαοι νὰ} δἀάτοπθιν νοῦδηῦ, πέρθδη-- 
ἐὰν. 8 δυΐοχη δῇδοίπβ οἱ 1π ἀδβίθυϊτβ οϑε, δὲ Γσιαρίο- 

᾿χραία οὐπι σϑμθιιθηΐ ἀοϊοχα δᾶ Γαρθυΐοσοβ. ραυίθβ ἴδιαρεν 

Δἰοθπάθυμι, τη]ῃ1, αἂἱ 1ᾷ ἐδπιρονῖβ ἐπ ὐαπιραιία [οτία 

ΘΡΆΤα , Το ἱπάϊοανϊξ οΡεοπιαιιθ σόρανι. Ἐρσο ψϑσοὸ δπι 

6χ 118 τηϑᾶϊ δαγπθ πεῖν, ᾳπᾶα πιϑιπογανὶξ, Ποσάΐτηι 1πι Βτῖπο δἵ- 
Τεαξαπι νοπὶ 8 πές 116 κι; ᾳαδογοπέαπο; χα τηαχίηια νἱοίτιβ 
ταϊϊομς βοοϊξαϊ! ἴπας οἰΐγα' τθησσ πόχκαπὶ ταρδουὶ 415 ΡοΙ- 
ἴεξ, Ῥείαπαθ ογθποόγοπι δχοοριίανί, εἰ ῬΙΠο65. ἕσπι ἴα κα-- 
1165, ἔπτη (οΐ τι 4110 “πανὶ ἀεραηΐ, ΔΙΙοβάαθ, ἴπ ααῖθτιθ5 
ΔΉ οἴδε σ᾽ ποία. ΘΙΠΗΠΣ τηοᾶο, δὲ οχ ψοϊαριβ 



ἬΘΓΟΣ πὰς . 488 
ἘΔ. ΟΒαττ, ὙἹ. [18ο- 181.] . Ἐᾶ, ΒαΓ. ΤΥ. (84) 
χαὶ τῶν πτηνῶν ζώων ὅσα παραπλήδιον ἔχεν. τὴν σάρχα, 
[181] πολλὰ δέ ἔστι τῶν ὀρείων. -ὀνομαζομένων ὀρνίϑων 
τοιαῦτα ταῖς πράσεσιν" ὅσα γὰρ ἔν τοῖς πόλεσι κατακλεί- 
σαντες ὕγραῖς καὶ πολλαῖς τροφαῖς πιαίνουσιν οὗ τὰ τοιαῦτα 
καπηλεύοντες, ἐναντιώτατα τούτοις ἐστί. ἀρίστη δὲ σὰρξ 
εἷς τὰς τοιαύτας διαθέσεις ἐστὶν, ὡς τῶν ὀρνίϑων περδίς 

κων,᾿ ἐπ᾿ αὐτοῖς δὲ τῶν ἀτταγήνων, καὶ ψάρων, καὶ κοτ- 
τύφων; καὶ κιχλῶν, ξὰν δὲ ἀπορῶμεν ὀρείων ὀρνίϑων , ἔκ 
τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς τρεφομένων καὶ τῶν κατὰ τοὺς πύργους 
περιστερῶν »ομάδων͵ λαμβάνειν. «προσήκευ;» καϑάπερ γ8 
καὶ τῶν ἐν τοῖς πύργοις γεοττευόντων στρουϑίων, οὖς ὀγο- 
μάζουσι πυργίταρ" ἔστωσαν δὲ ἂν ὑψηλοῖς. χωρίοις οἵ τοι-- 
οὗτον τῶν πύργων᾽ οὕτω γὰρ καὶ ταῖς ἀλεκτορίσυ καὶ τοῖς 
ἀλεκτρυύσι τοῖς κατὰ τὰς ἐπαύλεις. τρεφομένοις ἔνεστι χρῆτ 
σθαι. γάλακτος δὲ τοῦ μὲν τῶν ἄλλων ζώων εἴργευν τοὺς 
οὕτω διαχειμένους. μόνῳ δ᾽ ἐπιτρέπειν χρῆσϑαι. τῷ τῶν 
ὕνων, ἐπειδὴ, λεπτομερέστερόν ἔστι. τοῦτο τῶν ἄχλων: καὺ.. 
συνελόντι, φάναι, μεταξὺ “Τῆς τϑ λεπτυνούσης διαίτης᾽ καὶ 
τῆς παχυνούσης εἶναν χῥή- τὴν δὲ τούτοις ἁρμόττουσαν 

αδοοῦπαπα, διδηίριν ΘΑ ΘΗΙ ΜΡ οπῖ, Ῥοττο τορ]ίαϑ - ἐΣ 

πηομίατιϊ5 ψοοαὶ5. ὙΟΙΠΟΣΊΡ 5. [811 [πῇ Ἐδπηρογαηθῆϊο;. 4088 

πᾶτηαπ6. ἀπ ὈΥΡΙΡ 5. οοπ Ια [α5 σδιροτ65, Βπτηϊο. ἂς, οΟΡΪο-- 

1ο πα θηΐο ἀπιρϊπιρπαπξ, αἄγου βἤηπιαο Ηἴβ. [ατή. Ορα- 

πᾶ, ΨΘΙῸ 115, 6. 1ΐα [απὶ αἴδοίῖ, ̓ ΟΔΥῸ οἴ, τ ος αὐίθυιβ 

νεγάϊσαχα; Ῥτοκίπία ΑἸ ροπάττιτα,. οἵ, ἀπορεῖν, Ξ ταουτιῖα-- 

γαμι οἱ ἑπτάογτχῃ.  Οποάᾶ ἢ ποι αγιδυτῖπι, αὐΐτιπι σορία' ποτὶ 

εἴ, ἄς 5, 4π88 π᾿ ἀρτο γιοιταπε, εἴ στοραΠρτιβ φΟΙ ΠΡ 185, 

4ἱ ἴπ ἐπυγῖρτι5 τ αιβοατιῖ,  αγλοτθ ΠἸοο δ, ἀξοπιαπθ ΡΠ γ-. 

ου]ο5, 4 βχπαπξον ἀπ. ταυτῖθαβ πἰαιποαπί, 4005 ῬΥΥΡΙΙαΒ. γο- 

οαπὲ; [απο δαΐδιι ἴῃ οατβ Ἰοοῖβ Θ᾽πιβιπ αὶ ἴμυτα8. ἴΐα, παᾶτα--᾿ 

408 δὲ σ41115, εἴ ΒΑ Πἰτιῖ5, 41 ἴῃ σ111Π15- ΔΙ ιν, τ Ἰῖςοί. 

1. γεῖο ἤο αϑδοίϊ5 το αογιιπ, ᾿αὐϊάοπι αὐϊππα ἴππὶ εξ 

Ῥτοίθομάμππι, ἀπάτη ΨΘΙῸ ἈΠ ηΐπππ οοποράοπάπτω, Ρχορίει- 

68 ᾳποᾶ ὀδοίοθυ!β8 “Ομ ΠΡ α5 εἢ ἰεπαΐπβ. Ασ υὐ απὸ ψοῖρο, 

ἀϊοαῃι, πιο τατη. ̓ δε σομνϑηϊέ Τπΐευ δσίοητιδηζθμν, πα ρ11-- 
δαδηϊονηαπα σιοίαβ ᾿ΘΟΤΈΏΣ. ται ϊομοπα,. Ῥατεοπίατοχα ΜΈΤΟ 

ΕδθδὩν 
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Ἐὰ. Οματξ. ΥἹ. [181..10. ἘΔ. Βαΐ. ἵν. (8ι. 585.) 
τὴν κατὰ μέρος ὕλην ἂν τοῖς περὶ τῶν τροφῆς. δυγάμεων 
ὑπομνήμασιν ἔγραψα, καὺ προσέτι ἔν τῷ πεξὶ τῆς εὐχυμίας 

τὸ καὶ κοκοχυμίας. διὸ κἀὶ μηκύνειν ἂν τῷ παρόντι περιτ- 
τὸν, ἀρκεῖ γὰρ τοῦτο μόγον εἰπεῖν, ὡς καὺ τῆς τοῦ ὁλοὺ 
σώματος ἀναϑρέψεως ἐπὶ τῶν τοιούτων προνοεῖσθαν “χρὴ 
δὲ ἧς ἔμπροσθεν (285) εἶπον ἀγωγῆς, ἡνίκα ἐμνημόνευσα 
τοῦ πάντα μᾶλλον ὑπομένοντος παϑεῖν, ἢ πιυττώσασϑαι. 
παχέος δὲ ὄντος τοῦ λιϑιῶντος ἀνθρώπου, ϑαῤῥῶν ἂν 
σπροσφέροῖτο τῇ λεπτυνούση δίιαίτη- τὰ δ᾽ αὐτὰ νόμιζε καὶ 

περὺ τῶν ἀρϑρυτικῶν προϊέναι, πίνοντες γὰρ κἀκεῖνον τὰς 
ἀῤθριτιβάς τὸ καὶ ποδαγροικὰς ἀντιδόσεις, οἱ μὲν εὔσαρκοι 
καὶ ποχεῖς καὶ πιμελώδεις οὐδὲν βλάπτονταν, λεπτοὶ δὲ 
ὑπάρχοντες, ὅλον ἐξ τὸ σῶμα ξηθαΐνοντες, καὶ πύδας αὐτοὺς 
ξνίοτε καὶ τὰς χεῖρας, εὖ πρότερον ἐπεπόγθεισαν ; εἷς χαλε- 
πωτάτην ἄγουσι διάϑεσι», εἰδέναι μέντοι χρὴ, τὰς ποδαγρι- 
κὰς ταύτας ἀντιδότους πολλῷ τῶν "Ἐφρυτυκῶν διαῖ, λάττευν, 

οὐ μόνον τῷ λεπτύνευιν τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμοὺς, 

αἴ86 1:18. σον θηϊδξ χηαϊουϊατα ἔπη 1 118. ΠΥ ῖβ [ον ἤχπητι5, 

401 ἴμαε, ἄς αἹϊπχοπξόχαπι Του] ΕΠ 18, ἔππι 1π 60) ἐπ {πὸ 

ἄθ διομγπιία οὲ ὁδοοοιγπιῖα γχδοοθρίπιμβ. [Ιἐαατι6 [ἀρει- 

νἀοαάηι ΘΠ: ἨοΌ΄ ἸοσῸ ῬΠΟΣΙΡῺΒ ΠΠΟΥΔΤΊ, «απχα 14 ταπίπηι 
ἄϊχηΠς πὲ ἴαϊῖβ, ἀθ ἑοΐο μόχζαμη δοῦροτα πυϊσγίθμᾶο οαγϑίη 
μαβομᾶαπι Ῥ6 Σ᾽ εὐ ππδηὶ Γαρ ὰ ΟὈΣ ΡΤ ΕΒ ΘΠ Σ ντοῖπ5 ἘΆ- 
Ἑϊοποπὰ, ὉΔῚ ἀξ δὺ [δ πη ηθπι ἴδοὶ, ἀἱ ψαϊαν!5 ῥοιπ5 (αἴ: 
ξογγβ ψο]ΌΙ , ἀπᾶπιὶ Ῥῖο6 18η1}}1. Αἕ Π΄' ορεΐπεβ δέ, ἀπε Ὁ81-- 
οα]ὰ8. Ἰηδεῖαϊ, δδατῖον μπὶς ἰοππεη υἱόϊαϊα Σαἡ πη ρ το. 
Ἑδάξδιν ψετῸ δσι πα οὲ ἀδ' 115, ὍΣ ἀὐσπ]οσατι νἱϊ5 16- 
Ῥοτγαπξ. - Ουἱρρα ἰρῆ ἀποάῃο, πτῖς ΠΈες Στ αὐτου τ οἷβ ρο- 
ἀαρύϊοίβαιια ὌρΡΊηβ, ἢ φαυποΐ δὲ ὀϊα οἱ Ῥΐηρτιδ5. ἤππΐ, 
ἘΌ]Π] αι [Πα μἙ Το ἠ Ὁ ΔἸ πὶ - μὰ δΥΔΌΙ 65, πὸ πϊοαο 
Ἰοίπιπι οογριιβ, [ὦ εἴἴαιη ρεεβ ἱρίοβ, Ἰωΐογάμμι νοτο δἕ 
ΤηΥτ5.) ἢ μα ᾿ποαὰθ Ῥυΐ8 πίᾶϊο παρε ραπΐ, ΤΏ στανἹ{- 
χθπτὰ Παίπτ ΠοσαπὉ ροσάποπς. Θοῖτο ἕάταθι Ἰϊοοῖ, ροᾶα- 
βυϊοαθ μὰβ δυιΠἀοίοθ πλμ]έα τὰ ἃ ΠΘρμτΙεἰοῖβ ἀΠατθ, ποπ 1Π 
ςο πιοᾶο, αποᾶ ΟΥΆΙο 5 διαπποίόβαιθ [μσοοβ αἰϊθαιιοπΐ, νο- 
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ἘΔ. Οματε, ΨΊ, [181.] : ᾿ ἘΔ. Βα. 1γ. (585. 
ἀλλὰ χαὶ τῷ ϑερμαίγειν τὲ καὶ ξηράϊΐνειν" ἐπὶ γάρ τοι. τῶν 
γεφριτυκῶν οὐδὲ τὴν ἀργὴν ὅσα ϑερμήνξιε σφοδρῶς διδό- 
γαν χρή. λέλεκταν δὲ τελέως δηλονότῳ περὺ τῶν τοιούτων 

ἁπάντων ἐν τῇ τῆς ϑεῤαπευτικῆς, μεϑόδου πραγματείᾳ, κἀν 

ταῖς, περὶ τῶν φαρμάκων » διτταῖς οὔσαις καὶ ταύταις, προ- 
τέρας μὲν τῇ τάξει τῆς τῶν ἁπλῶν, δευτέρας δὲ τῆς τῶν 

συνθέτων, οὔτε μη δ᾽ ὅλως, οὔτ᾽ ἐπὶ πλέον μεμνῆοϑ αἱ προσ- 
ἥκει, διὰ τὸ καὶ τὰ τοιαῦτα σώματα (μεταξὺ τῶν τὲ (πρὶ 
βῶς ὑγιαινόντων καὶ τῶν ἤδη. ψοσούντων εἶγαν" τὸ γόρ τοὺ 
προφυλακτικὸν ὀγομαξόμενον, μέρος τῆς ἰατρικῆς τῶν οὕτω 
διακειμένων προνρεῖται σωμάτων. οὐδένα γοῦν τῶν. ἄμεμς 
πτον ἐχόντων τὴν τοῦ. σώματος ἕξιν οὔτ᾽ ἀξιοῦμεν φάρμωκα 
πίνειν, οὔτε λοπτυγούσῃ διαίτῃ χρῆσϑαϊ" “τοὺς δὲ διὰ φυ- 
συκὴν ἀσθένειαν ἤτοι. τοῦ͵ σώματὸς ἅπαντος ἢ, μορίων 
τυνῶν ἑτοίμως. βλαπτομένους. εἶς, τὴν προφυλοκτικὴν᾽ ὀνομα- 
ζομένην ἀγωγὴν ἀξιοῦμεν ἕλκεσϑαι, τῆς. ὑπόπτου διαίτης 
ἀφίσταμέγους, ὑφ᾽ ἧς οὐδὲν ἐεθμεν. ̓βλαπτομόνονς, ὦ ὅσον 

9}. 0 Ὁ τὺ ϑλνλῶῦ τὴ 
΄ Ἴ ᾿ ᾿ 

ται, οἰΐα απο οα]οίαοϊατιξ εὲ βσοοπὶ; πᾶτὰ φἝ]ου]οῇ8, 

πὰ Ἴπ. γυηποίρίο,. γαϊας, ςο]οίαοϊαμξ, - ἄατς Ὧ.10 πιοᾶο 

σομνθητ. Οποπίαμα σατο αϊοίαπ ἐ ὑμᾶς ἄς τΑἸΊθτι8 οπιαῖτ 

Ῥπ5 οἷ 1π ΟΡετθ ἄς τηφᾶομαϊ χρίήοιο, ἃ 86. 1ὴ Πρτῖς ἄθ πῖδ- 

ἀἰοαπιθαςῖ5 . (φᾷ οἱ ἱρῆ. ἀρ ς68᾽ Ὑπμῖ; ἀπ| Ῥτίοτοβ ὀγᾶϊτιϑ 

Τοπξ,. ἂε τηθα! σα τποΠΈ5 βιαρῃοίραδ:ς ΓΕ ῬΡαβουίοσέβ,. ἢ 46 

φοιῃροβεῖθ 5 Ῥτοΐξοίο. τ60 ΟΥΘΉΪΠΟ 1 πἰιιῇ, ψ66 ῬΓΟΙΙχΊΐε. πε- 

τα {6΄ ἄς Ἴμε, φομιγεπίφθαί, Ῥτορίονοα 4ποά οὐ μδπιοάϊ 

ΘΟΥΡοτα Ἰμίος, .68.) απ86. ἐχδοΐδτη [πτίαίοῖι. ΠάΡεπξ εἴ ααδς 

Ἴ8τα δθρτοϊδηΐ, ταϑάτϊαχῃ αΐαπα οΒποπε: ᾿Βααίάθηι ΠῚ Ῥδτ8 

Ὁτε8, (τι86 ῬτΟΡ  γ]αοίΐοο ἀϊοίξατ: ἀβίροιί5. δα {πΐπο τρίτη 

ΘΟΥΡΟΥΊΡῈ5 σρπίαϊτε. ΝΟΣ 6κ 115. 4αῖΐ "ΘΟΥ̓Ροσὶβ δαθίταπε 

ἱπου]ραΐπμι Βαρεηξ, δῃξ οππὴς δεῖν Ὀΐροπάᾳ, απλ αἰΐε- 

ἀθθη!ς. νἱοία αΐθμάππι. δοηίοπαμιϑ: 5εά᾽ 1 ῬγῸ παίαχαϊα 
ΜΗ ΒΘΟ Παίς ΕΥΣ ᾿βουροσὶβ ἰοῖμ5 αὶ Ῥαΐατα “ φαδυτιπάδιι 

ΕΣ. Ἰονὶ οδαΐία Ιαράμηίαν, Πρ8 δᾷ 4᾽οΐδιῃ ῬΤΟΡΒΥ]ΔΟΗ͂Θο5 

ῬΑΡΕ8. νἱοΐππα. ᾿ιαδαρρπδοσ, σϑμίοπιαβ,. αἴηαθ- ἃ [αΠροοῖο 

[θηλονοπάοβ »" ἀὔεια, ἴαπιοι τίμα οἴ8 “ποχίαιῃ νι άοπῖα5 
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Ἐά. ὁβατε. γί. ὑ8:..18.} ὁ, “ἘΠ ἘᾺῚ ἘΠῚ ἘΝ: (85. 
χαλῶθ, κατεσκευασμένοι τὰ "σώματα - φύσει διάπονεῦν οὐκ 

ὀκνοῦσι τὰ μέτρια. : 
“Κεφ. ιβ΄. [185] Γοῖς μέντοι ὑφδίωῤπάσχουσιν, ὡς καὶ 

τοῖς μεγάλοις γοσημάᾶσιν ἐμπίπτειν συνεχῶς, “οἷον τοῖς ἐπιλήπτι- 
'κρῖς τῇ καὶ σκοτώματι ποῖα χαὺ χεφαλαλγυκοῖς, ἔτν- τε τοῖς 

ἀλλοῖς,, ἐφ᾽ ὧν Ἴ, ̓χεφαλῆ᾽ τοῖς ὑποκειμένοις μορίοις. αὐτία 

γγνεξαὶ τῶν συμπτωμάτων, Ἐν “οἷ εἶσιν ὀδόντες, οὖλά τε 
καὶ κίων, “ καὶ συλλήβδην εἰπεῖν ἅπαντα τὰ κατὰ τὸ στόμα 

"αχαὶ τὸν. φάρυγγα μόρια, χρῷ πρὸς αὐτοῖς ὦτα; καὶ ὀφϑαλ- 
μοὶ; καὶ στόμαχος, καὶ “κοιλία, καὶ τὰ πνευματικὰ Κο 
λάρυγξ, παὶ τραχεῖα ἀῤτηρίο, καὶ πνεύμων, “καὶ ϑώραξ, Σ 

δχοπὸδ τῶν᾽ διαίτημάτων" ᾿χοιγὸς, αὐτὴν μὲν καὶ ρθη 
καὶ᾿ βόλιστα τῆν. χεφαλὴψ. ἀργάζεσθαν δυσποαϑῆ, μετὰ 
“ταῦτα; δὲ “αὶ τῶν βλωπεομένων ΠΡΟΤΟν ᾿“προγοεῖσθαι, ̓. γιψώξ 

σχοντάς ΠΥ καὶ τοῖν αὐτὸ πάλιν ἑτέρου δεῦταιν διορισμοῦ, 

: πάνέα ῥωνγύναιν τ τὰ ὦ βλαπτόμενα Μόρια. λέγω δὲ τοῦ “μὴ 

ἀγρθαλρν μὲν γὰρ καὶ ὥτων ἡ χρεία μεγάμη, καὶ διά 

τος αιῖ ἩΔΙΣΡΆΠΕ 1 οὀξροτί. Ῥόπα, [πη ἽΠ πεν" οἴ Ἰποᾶϊος 

᾿ δῶρ, ΧΠ,. ̓ Ὑοτθχα: ̓ξ ἐκ Ἰόν᾿ δαυία πδ16 αἰποϊαπίῃε, 
τ παρ Ω15 πα 18" αἴπαάςε᾿ ψαχεητατ, . ψοΙαῖι οἰ 1141 γεῖ- 

ἀρῖο : ΒΡΙΙ5- ̓ δοἸον ρδ5,. ἀτοπν 81118, ἴῃ ὑθο ὀβραΐ, {α0- 

᾿ Ἴθοίϊ5 Ῥαγαραθ᾽ ἐγιιριοπιαξατα οοοδῆο 6[ι, «πᾶτπτη [ἴππὶ 

ΚΟΤΕ " δίπσιναθ, ᾿δΟΠΒ16}14., ὌΠΟ ΚΒΟΣ Οἴητι 68 4ᾶδ6 1π 

Ὁτὸ ̓ εξ Ταπρὶ ίιθ Γαχιτ, Ῥδτίεβ, ᾿δὰ παερ΄ φάγεδ, εἴ οοα]1, οἵ 

Ποιιαολις, εἴ γοῦν, ̓ οἵ Ὑρίτομαι Ὁ Ῥατίϑϑ », ᾿δίηρα Ἰάγγηχ, 

οἵ αἴρεχα. ΑΥίοΣ2α. » εὲ Ῥαπηο, [3 ἔβοόσας, 15 υἱοί Ὀοπι- 

᾿Ἰηλτῖ5 [οορπϑ' εἴ, ᾿οαρὰξ Ἰρίάτα. ̓φηΐθ᾽ οχμλαῖα δὲ πάτα δοοα- 

ΤΑΊ ἤτηθ6 τλῖτιτβ οβρογιίμτιτα ἘῸΝ Ὑπᾶ τοῦδοτε » ΠΊΟΣ εἴἴαπι 

αἰξοοῖαβ ῥαταρηβ᾽ ῬΤοϊρισέχο,  Ἰηοᾶο ἰλτιδη πο Ἰρπούθίμι, 

μος τρία, ᾳπόσαθ, 4Π1ὰ αἸΠΠποποπθ ὀρεγθ, παπθ Πᾶο, 

ποῖαι : οὔλπθ5 ᾳπάθ ἰδέας ἡ ΕΠ Ῥασίεβ ες τοβρογα 88. 
Ὁριΐκια γεγο ἀϊδειπίοιο εἴ," ας εχ πὰ οαγάτα ῬΕΓαΥ; 

ἀαρρε ᾿δοπίοχατη δὲ δαγιτιπὰ Ῥαχιηηαρηῖις δ αἴπ5, δο 16- 



«ἸΟΙΌΣ Ζ.. ΕΣ 43, 

ἙἘᾶ. Ομετε. Ψ7. [188.] το γῆς ἘΔ. ΒΆΓ τ. (.852 
τοῦτα προσήκεν τῶν ἔξ τῆς κεφαλῆς περιττωμάτων εἴς αὐτὰ 
φερομένων τὴν ὕφ᾽ Ἱπποκράτους ὀνομαζομένην παροχέτευσιν 
ἐργάζεσθαι, μάλιστα μὲν ὄπὶ, ῥῖνα περισπῶντα τὸ φερόμδ- 
γον ἐπ᾿ αὐτὰ. ταύτης δ᾽ οὔ ὑποχουθύσηο, εἷς τὸ στόμο 

διὰ τῶν ἀποφλεγμοτιζόντων φαρμάχων, ὥσπερ γε καὶ ἐπὲ 
τὴν ῥῖνα διὰ τῶν ᾿πταρμοὺς κὑγούντων,, ὅσα τὲ πρὸς τὰς 
ἐμφράξεις αὐτῶν ἁρμόττει. ὀφθαλμοὺς. δὲ τονώσεις τῷ διὰ. 
τοῦ Φρυγίου λύθον χρώμενος ξηρῷ κολλυρίῳ, τοῖς βλεφάροις 
ἔπόάγων τὴν. μήλην ιχούρὶς, τοῦ προσάπτεσθαι τοῦ κατὰ τὸν 
ὀφθαλμὸν ἔγδον ὑμένος. οὕτως. γοῦν: πράττουσιν" ὁσημέραι 
χαὶ αὗ στιμμιξύμεναι γυναῖκες. εἷς δὲ τὴν τῶν των ῥώμην 
ἀπόχρη. μὲν καὺ- τὸ - "γλαύκιον μόνον... ἀποτριβόμενον. ἐπ᾽ 
ἀκόνηρ σὺν ὄξει; οἰζπευτα διὰ μήλης ἔκχεόμενον ἀτρέμα 
γμαρὸν, ἢ διὰ τούτου. δὴ τοῦ συνήθους ὀρχάνον, ταλου- 
μένου δὲ ὑπὸ πάντων ὠτεγχύτου" πῷπειδὰν ἤδη σοι δοκῇ 
τονοῦσϑαι καλῶς, ὡς μηδὲν ἐπιῤῥεῖν αὑτοῖς, συνεχῶς ἐν- 

στάζξευν τι γαρδένου μύρου. τοῦ ἀρίστου;:- περότερὸ»Ὑ μὲν ἂν 
«“αοδυιείᾳ μόνη τῆς “σίας σκευαζομέγου καλλίστου, γυνὶ δὲ 

οἶχοο ἀοοιαυβο  ἢπ5 ἐπ μα5.:8 φαρῖϊθ. Ῥχουθμιεπίῖ5,. '᾿ᾳ πὸ 

Ὁ ΠΙρροοταῖβ ἀδγίναϊο ἀϊρίξησ, τποθπᾶδ. εἴ, δο δα πρ- 

ἴάτα ρου πτητσι ἐταμθήῆῆα, ἀπᾶθ ὅπ. 168 ρῥαγίεβ ξουπηΐτ; 

δὰ δᾶ παίαχη ἤθη Τδαμαμΐαν, 18’ 65 Ἴρίάαπι, πῆαπο᾿ Ῥον 

46, 4πᾶ6 ρἱὑαϊίατῃ οἸζοῖπτι!, βου δᾶ. τα ἴσχει τὰ, ΡΟ Θα7 
4046. ῬὍ6} Πεογηνξαπιοῃΐα τον θμῖ, ἴππη 4παὲ 6Ἶπ5. ὈΒΠτποίο- 

168. Δροσιτιμΐ, - ΟσΏ]15 σεγὸ Ἰρί5. ΤοΡτ δα]οῖοθ, ἢ -ἤσοο 

ΠΟἸΙγτῖο, ποᾶ: ὃΣ ΡΗχυρῖο Ἰαριᾶρ᾽ ὁρτηρουίίατ,,, πΐατα, δ 
ΠΟ: ραΙρερχῖβ ἤρθοῖο. ᾿πᾶάμπραβ, πὲ οσμ τηδαρταηδηι ἐπίαβ 

οοπίηρασ: 118. παϊπαπα ΤΔΌΤΙ γ 5 .αποπϊςο  αρὶπτιῦ,  ἀππτα 

[ΠΡ]. οου]ῖ5 σταίατα Θομπο αν. Αᾷ ϑυτίασα. νοτοὸ τορὰτ 

ΓΕΡΠοΣς. νοὶ ρ᾽αποῖπμι ἔοϊαπι [προ οοἵθ ἐὐίξαπι οατῇ αοεῖο, 

χλοχ ἔθριάτιμν ᾿Ῥ6Υ ΠρϑοΠ στα ῬΙαπ ἄρ. ἀπέπίητη.; Ἂὐξ οἰϊδηλ 

Ρόγν Ἰηβυπιπδηΐοχη. 1Πυπᾶ, ᾳποᾶ ρΌΡο6 ἐπὶ αἴα ο, εὲ ἀϊ- 

Οἴοβ οἰ γί θνοβ ἀυυ ἸΟΆ]Αγ65: Ὁ σοῖο Γαϊὰβ δυγηαῖας [απι, τΐα 

Ὀξ ὨΠῺ] ἴῃ μ65 οοηῆιδί, αἰπᾶπέ 11 Παπάστα ορεϊπι “πᾶτ-- 

αἴη1 ππσυιθηξὶ Πα]: 14 ΟἹ Δαπίακαξ [ιἀοάϊοεαδ ἴπ Α 8 

Ῥσδεβαηππηνημη περαξ, ππσο σοὺ δὲ πὶ 41118 πὸ πτθιθη5. 



ἀάδο ΤΓΑΖΧΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ 

ἘΔ; Οματτ, ὙἹ. [182, 185,1] Ἷ ἘΠΛ. Βεαῖ. ΤΥ. (5. 

καὶ καὶ ἄλλας πόλεις. ξεν δὲ μᾶλλον τὸ διὰ γλαυκίου 

χαλούμενον πολλύριον ὄνήσεϊ -τε καὶ ῥώσει τὰ ὦτα; καὶ τὲ 
διὰ ῥόδων , καὶ τὸ κροκῶδερ, καὶ τὸ γάρδινον, καὶ τὸ δὲ 

οἴνου, καὶ τῶν μύρων τὰ ἐν Ῥώμη σχευαζόμενα ταῖς. πλου- 
σίαις γυναμξὶν, ἃ φαυλίατά. τε καὶ σπίκαάτα προσαγορεύουσιν, 
εἶ δὲ πολὺ τὔλοι τις ἐπὲ τὰ ὦτα φέροιτο τὸ ἀπὸ τῆς χει 

: φαλῆς ῥεῦμα » «καὶ πύον καὶ ελκωσὺς ἤδη γεγονυῖα τύχοι, 
τὴν, μὲν ἕλκωσιν διά τε τοῦ ᾿Ανδοωνίου φαρμάκου. καὶ 
τῶν ὁμαίων. ἐκθεραπευτέρν, ἔν δὲ τῷ. ταῦτα πράττειν 
ἀντισπαδτέον ἐπὶ ὀῦνά τ. καὶ. στόμα, καὶ μετὰ ταῦτα τοῖς 
εἰρημένους χρηστέον, : 
τ Κεφ. εχ. Ὥσπερ δὲ ὑπὸ τῶν ἔκ τῆς χεφυλὴς καταβ- 
ἑεόντών βλάπτεται “υλλιέ τ πολλὰ τῶν ὑποκειμένων, “οὔ- 

πως 5αὶ δὲ ἧπαρ ἢ »εφροὺς ἢ σπλῆνα. νόσον συμβαίνου- 
σι ἑτέροις [186]. μορίοις ἀσϑενεστέροις. αὐτῶν. ἐδείχθη 
γὰρ ἐν τοῖς τῷν -φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν ἕκαστον 
μόρον ἑλετιπὴν. τῶν οἰκείων αὐροῦ χυμῶν ἔχον δύναμιν, 

ΒΟΡΩΡ, “ἀπίοπι. μεθ μΒ- γΟ] -τηαρὶ8. αἰοσοῖ, Σἰδάθιιαπο ῥσος- 
“ ΒρΊΘΕ ροΗ γυΐατῃ, ἀποῖ. τα ρ]αποισπ. Ῥτορίοτθα, αποά ραν 

Θἰμχμ  ΠΘΟΙΡΙ ,., νροαπξ: -Ῥναθίθγοα ἀϊδυποᾶοι..: εἴ. οσοοοᾶςεδ, 
δ: χιαγατητιπι, ο᾽ απο" οκ᾿ νἱπο: ἀτοϊίυρ:; -Ῥσδθἔθυεθα δὲς ται- 
διθα 15:66; 4.866. Βομῖθο ὀρ μ 5. χανΠ] στρ 5. σοπποϊαηΐαν, 

ααάθ:: 4 011818.. δὲ ἔρίοαία. ϑοραπξ, Οποᾶ, ἢ: ΠΑτρα Πππίο δὲ 

(Δ 0185 1 ἀπ. 1η, ΔΈ 5: ἃ, Ὁαρι6 ξουδη", οἷ. δχυ]ορχαΐΐο 

ὅδαι. ξαοία ἢ, ἴατπια.. Θκ το δ οη Απᾶγοιβ τηθάϊοαιηθηΐο 

“οἷ ΠρΩΠΡαΝ τμϑᾶρθϑεῖβι. Ταΐοῦ δαΐομὶ 1ᾶ ἀροπάμππι ἀνδιίοσα 

πἰαξογέαηε ταἡ πη [τή: ἘΡῚ 98: ἘΞΡΕΡΕΙ ἄπο ξμοῖο ͵7αα: φοιαρτε- 

Ἠθηπᾳ ἨΕΘΕΙ͂Β. , 

Οὐ. ΧΗΠῚΙ.- δ ς ἐς πον ϑυξθη ΘΧ 115, ἅπᾶ6 ἃ οα- 

Ῥῖΐο ᾿βοβατιηξ, πουπιαπαθαπι Ἰαράηηΐαν παπᾶ δοῦαπι, {πα 

ΠῚ. Γμβήορία, [σπὲ, Πο᾿. οχ Ἰθοίπουρ. δὲ σθηΐριιβ. νὰ] Π6πὸ 

ἴῃ 41185. ρασίββ, συβς 1ρῆδ5. [ππὲ ἐπι θ ο ΠΟΥ 68, τπουθὶ ἧπι- 

οἰάπμέ.  Θ᾽απίάρηι. ἀδπιοῃἤναίλα ἴπ 115. σοιηπιοηίατ 5 δ, 
«φῇ ζαπῦ ἄς παίπγατθτι5; ἕο ] ἐδεῖθτια ἐπ Γοσρεῖ, Πηρι]αβ ραν- 
[8 ἰχαμβοηᾶι Ζασυλξαΐθπι ΒάΡεσ ρχορσί! ΠΡῚ. ἂὸ ὁουνθηῖομ- 



ΦΟΓΟΣ Ζ.. ά ἐς ΄ 

ἘΔ. ΟΠματε. ΨΊ. Γ185.1 ; ἘΔ. Βαϊ, ΤΥ... 685.) 

οἵρ τ΄ ἀλλοιοῦσά τε κἀξομοιοῦσα εἷς. τὴν τροφὴν «κοταχρῆν 
ται, καί τιν πάλυν ἑτέρῳ δυνάμει τὸ περιττὸν ἀποκρίνειν 
ἐφιέμενον εἴς τὺ τῶν πλησίον. ἂν μὲν οὖν αὐτὸ τὸ πεπον-: 
ϑὸς εὔρωστον χη τὴν ἕξιν τοῦ σώματος, οὗ δέχεται τὸ 
πεμπόμενον, ὥστ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ παϑόντυ μόνον ἐκείνῳ τῷ 
μορίῳ συνεχῶς πάσχοντα τὸν ἄνθρωπον ἀπέδειξεν“ ἐξὸν 
δ᾽ ἀσθενέστερον ἢ κατά τι τοῦ πέμποντος, ἐδέξατο μὲν, 
αὖθις δὲ ὠϑεῖ πρός τι καὶ αὑτὸ τῶν ἀσθενεστέρων, κἀκεῖνο 
πάλιν εἷς ἄλλο, μέχρις ἂν εἴς τὶ τῶν οὐδὲν ἐχόντων ἄσϑε- 

γέστερον ἑαυτῶν κατασχήιμη τὸ περιττόν. κατὰ τοῦτον μὲν. 
οὖν τὸν λόγον ἄλλῳ μέρεν συνεχῶς ἐνοχλεῖται τῶν ἀμελῶς 
διαυτωμένωψ᾽ τοῖς δὲ μηδὲν ἀϑροίζουσιν περιττὸν ἀβλα- 
βὲς ἄεὺ μένει τὸ ἀρϑενές. ἀπόδειξις. δὲ τούτου σαφεστάτη 
τὸ δὲ εξ μηνῶν ἢ πλεόνων ἐνίους “ἔνοχλεῖσϑαν. τοῖς, ἀσϑὲ-: 

γέον μορίοις, εἶ γάρ αὕτη: μόνη ἦν ἀσϑένεια, τὴν βλάβην 

διά παντὸς ἂν ἔπασχε τὸ ἄῤῥωστον μόριον» ὡς ἄν γε δια- 

παγτὸς ἔχον ἐν αὑτῷ ἐνγπάρχουσαν. τὴν τοῦ πάσχειψ, αὐτίαγ, 

Ὧδ Γασρὶ, ἀπδπι ΔΙ ουαπΐθβ δ 1] απέθϑαθ οὸ πἰπηΐαν αἱ 

ἩἨΠ Ιπδηἴατα, ΤΌΣ Γα5. δΐατι Γδοιϊξαΐθπη Πάρου, 4.8, αποά 

Γμρογνδοιαχ οἤν, ἜΧΡΘΠοΥΘ ἅπ νἱοίπμγη Δοπἄογομπί, Αο ἢ 

ααϊάομι 1ρία απα6. αἴέοία. ραὺβ δἱξ φουρουὶβ. Βαρϊξαιῃ ἔτ 

πάσχα παρθαΐ, «πο. ΠΗϊΪ ομριχυάίξαν, ἀέίααθ, πιομ δαπηϊτς ἢ 

ἤαοίϊανια, αὐ ἢ τρία ἰοϊιπι, ας ῬΥπησμα αἰΐδοία 875 εἶ, 

ἀοΙΟΣ  ἀβᾷπα (ΡΒ αι; 8510 Σπρε τον δέ, ἀπδιη 1118, απάς 
ΘΧΟΥ ΘΠ Θπ πη, χη Ππγ, φαπητας 114 απιάθηι; “ΟΑΘίθυ ΠῚ 

ἱρία χαοαιο δᾶ πη ρο ]Π!οΥθπα απαηιρίθιη ἃ [6 ταν Γ[ὰ5 ἰγβηδ- 

ΕΠ ΠΕ, δἴᾳαβ πρέο συχίμα δα αἹίαπι, ἄοῃδο 1π. θάμ: ρτοὸς 

οὐαί, απ 1 Ῥ6 0110. μΜ11ὰ Πὲ το απα. Αἴαπθθ δα πππο 

«αϊάθιη τηοάππι, ἀπογηπὶ ἨΠ]16 Ὑἱσέμ5 [πὶ σηγα δῇ, ]1π5 

4114. μανία αἰθδᾶμπθ νϑχαίον. Οὐ 1811 Πρ σππε Γροῖνά- 

Οαϊ, 118. Ἰηᾶπρηΐξ πΡ 6011} 848 Ῥαχίεβ ρον 18 ἰπίο. (π- 

}ι|8 τοὶ δυτάθη! Π]ηγυη ἀτὐσαχαθῃΐομα, 6, αυοάῦ Ἅ]Π] 1} [οκ 

ΤΆΘῺΠθτι5. ῬΙαΣμδνα ᾿ἱπῆγηιβ Ῥαγηρμ5 ΒΡογαπέ; ἢ ομϊη 
[Ὁ]α ἱπηρθο 1188. 1 ἱρία 14 οἰβοογὸξ, ρεγροίμο ἰᾳβογαγβξ 
Ἰπῆτηια Ραγ8, σοϑῖ ομΐ ἀΞΘΕΡΙΒΗΘΗΙΣ οααία παπηπδηῃ δ ο Γαΐ. 



χ.2.2 ΤΑΑΠΝΟΥ ὙΖΊΕΙΝΩΝ 

Ἑλ. Ὁμαγι. ὙΙ. Ἐ594 ἘΔ. Βαῖ. ν΄. (285. 

ἐπεὶ τοίνυν οὐ πάσχεν διὰ παντός, εὔδηλόν ἐστε, καὶ 

ἄλλο τι προσέρχεσϑαν τὸ συμπληροῦν τοῦ πωϑήματος αὖ- 
τοῦ τὴν γένεσιν, ΄ ὅπερ οὐδὲν ἕτερόν ἐστι τοῦ περυττεύοντος 
ἢ κατὰ τὸ πλῆθος, ἢ κατὰ ποιύτητα, καὶ τοῦτό γε. αὐτὸ 

᾿χὸ περιττεῦον ἢ καϑ' ὅλον ἀθροίζεται τὸ σῶμα, καὶ χα- 
Σοῦσι πληϑώραν τὴν τοιαύτην διάθεσιν, ἢ ἔν τινε τῶν κυ- 

βίων μὲν, ἀσϑεγῶν δὲ φύσεν μορίων, ὅπερ ἤτον γε ἐν 

αὐτῷ μένον, ἢ πρός τι τῶν ἀσθενεστέρων φύσει. μορίων 

ἀποχωροῦν τὴν βλάβην ἐργάζεται. 'σκεπτέον οὖν ἔστι καὶ 

διοριστέον. αὐτὸ τοῦτο πρῶτον, εὔες δὲ ἑαυτοῦ συνεχῶς γὸ-: 
δεῖ τὸ μόριον, εἴτε δ ἄλλο τι πρότερον αὐτοῦ. πάσχον. 
ἐνίοτε μὲν΄ οὖν ἔξωϑεν Ω βλάβη τοῖς ἀσϑενέσι γίρεται μο-, 
οέοςς, ἤτου ψυχϑεῖσιν, ἢ ϑλασϑεῖσιν, ἢ πληγεῖσυν, ἢ κο- 
πωθεῖσιν, ὡς τὰ πολλὰ δὲ ἐπὶ τοῦδ ϑιαυξήμασι πλῆϑος ἢ ῆ 
πακποχυμίαν ἀϑροίζουσι. προσέχειν οὖν χρὴ τῷ μεγέθει τῆς 
φυσικῆς ἀσθενείας τοῦ μορίου, διορισμῷ χρώμενον τοιῷδε. 
λεπτότερον χρὴ διαυτῆσαν τὸν ἄνϑρωπον, ἢ πρόσϑεν, ἅμα: 
τῷ δηλονότι καὶ τὰ προσήκοντα γυμνάσια γυμνάζεσθαι, 

Ναπο ἀαρηΐβιη Βευρθίο ποτὶ ἸαΡοταῖ, σηδηϊδοἤπχη 6, αἸτυᾶ 

φαϊρρίατα ἱπίοσνεηΐτα; αὐοα 6715 αἰϊβοίμιβ σ᾽ σπϑηᾶιϊ Πέ οσοα- 

ἢο, Οποᾶ οοτία απ πὸπ οἵδ, ἀπάτη αποά ν6} απαπίξαϊο; 

γ61 ᾳποϊαΐα τεαυπαᾶδέ. Αἴᾳὰς πος ἱρίατα, ᾳαοᾶ τεδαπᾶᾳί, 

αξ ῬΘΓ τοϊατα ΦοΠΠ σέ» σοΥρὰ5 ,), νοσαβίαμα 6] ἀβῃηοαξ 

αἰοοίσιτα Ρ]θίμογαμα, πὶ τὰ Ῥατία αἱΐαπα ῥυεϊποῖρθ, [64 
ἄπας ἀ)ϊοααῖ πρίπτα Πὲ ΤΡ ΟΠΠόγ, ἃ ναὸ δαΐ 11. ἱρία 

χηδτθη5, δαΐ ἴα 15 πη ΘΟ Πόσοι ἡ παηηρίατῃ πιοΐμτα τοοῖ- 

Ῥίδμβ ἥἄοχαμι 1προνῖξ, ΠΙπὰ ΘΥρὸ δπίθ οἱμμΐα σομΠᾶθγαῃ- 

ἄπ ἀεππιθηδάϊπαπο 6, ὅπ ἃ. [6 ἱρία ρογρθίπιο ραῖ8 16- 
Ῥοτοῖ, δι ῬΥΌΡ ΟΣ δἰΐατι, Ὀυὶὰβ ἱρία αἰοοΐατη. Αἴας εἐχ-ς- 

τρϊηίθοιβ σαϊάθιῃ ποπημα απ 2πι06011146. ραν: ποχὰ ἴ1- 

ὁΐαιε 6 βο, φυοᾶ τοβιρεσδῖα, δαΐ οομίαία, δὲ ναϊποϊαία, 
ἃπί ἸαΠαία εἢ; ῬΙαΤ ΗΠ τη ἴδηῖθ ΟΧΣ νἱοΐι5. τδίϊοιιθ, 4186 

τοἀππαβπίϊαιη νἱποίστηνε [ποοὰμλ σοπίγαϊἑ. Αἰοπμάετα 

ἰΐασαθ παρε αα] πδίάνα 18. Ἰπῆν 1:18. τη θη. οοπνο- 

παἰοῖ, Β8ο ῬυίὰβΒ ἀπε ποῦοηθ πΐαμε; δὸ ἐθητίουθη ααϊάοιι 

ΒοτηΪΩΣ Ψιοίπα ἀπᾶπὶ ῬΥΠ5. ἜΣ ΒΙροσα; ἴα ἄοποθαπὶ 6Χοῦ- 
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ἘΔ. Ὁματε, ΨΊ, [185,.184.] Ἕᾷ. Βαῖ. ΤΥ. (585, 86.) 
φυλάττεσϑαι δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν αἰτίων βλάβην' 

., ξἶτ, ἐὰν μὲν ἐπὶ τούτοις μήτ' ἰσχνὸς γίγνηταν, μήτε διο- 
χλῆταν͵ τὸ ἀῤῥωστον. αὐτοῦ (286) μόριον, ἐπιμένειν τοῖς 
διαιτήμασιν, ξδὰν δ᾽ ἤτοι λεπτύνηταν πᾶσι τοῖς μέρεσιν, ἢ 
παΐ τιν πάσχῃ τὸ. φαύλως κἀτεσπευασμένον, ὑπαλλάττειν τὴν 
τοιαύτην δίαυταν" ἐὰν μὲν πάσχῃ, δυοῖν ᾿ϑάτερον ἐρχαξομέ- 

γους,. ἢ τὴν δίαιταν ἐπὶ τὸ λεπτότερον ἄγοντας, ἢ πεγώσε- 
σιν ἀραιαῖς χρωμένους. ἐνίοις μὲν οὖν ἦρος εἰσβάλλοντος 

αὐτάρκης πένωσίς μία καϑ' ἔχαστον ἔτος γιγνομένη, τισὶ δ᾽ 
. ἐπὶ τῆδε καὶ δευτέρας φϑινοπωρινῆς γίνεται χρεία. πλῆθος 

μὲν οὖν ἀϑροίζοντος τοῦ σώματος, αἵματος ἀφαιρέσει πενοῦν, 

πακοχυμίαν δὲ διὰ χαϑαίροντος φαρμάκου τὸν ἐπικράτοῦντα 
χυμόν.᾿ ἐὰν δὲ ἐπὶ τῇ προσηκούσῃ διαίτῃ μηδὲν πάσχῃ τὸ 
μόριον, ἰσχναίνηταν δὲ τὸ σῶμα, τῇ πυττώσει χρηστέον, ὧς 
ἔμπροσθεν εὔπομεν, εἷς ἄνάθρεψυν ἕξεως λεπτυγούσης. 

“Κεφ. υδ', [184] Μιοχϑηροτάτη δὲ σώματός ἐστν καὶ 
ἢ τοιάδε, σπέρμα πολὺ καὶ ϑερμὸν. ἔγιον γενγῶσιν, ἐπεί- 

δα] ὁ 

εἴτα ιοπδτα. ̓ἀπηαήρετα, σανεῖθ σοτο, π᾿ ἡ: 4Ρ δσίοσμϊβ 

δδαπβ πτιόχαθ ᾿ποιαδί: Ῥοῆθα, ἢ αὖ [8 πὸ ἱρῖε δΓ801}18 

Ταΐ, τιδὸ Ἰτηβ6οἴ116᾽ 6715. Ραγ5 αἰηπιραίαν, ἱππῇεηδαμη οἴάθτα 

ψ]οίπιβ ταϊουῖ εἢ. ϑῖπ δαΐεπι δαϊ οπιάίρτβ ῬυΡυβ ἢδξ 

ΒΔ 115, ᾿απέ' Δ ΠΟ αὐήοταίατ, αὔοᾶ σοί αοχῖβ Μὲ νἱ- 

Ἰοίαθ,, Ὑαύξαγε τα] θη σἱοίαβ ταϊϊοπιθχη ἄς ρορῖ8, αἴας, ας 

αἰβοίαίαν, ἅπουτη Αἰ τουτίτα ἀαοΐδιιβ, αὐτὶ σἱοίαπι Ποχηϊηῖβ ἐπὶ 

ἘΘΉ ΙΟΥ ΘΠ. πηΐατι5,).. δὰ ΟοΥ ο΄ ΔΥΗΪ ᾿θιρουθ Ῥατραθοτυιβ 

Ὠΐοη5, Ας 41118 αὐΐᾷοιι ὉΠ 8. ἀποίθατχιῖϑ Ῥατραϊο νετα ἴα- 

οἱριθπίβ (αἰδίαοις, 41115 δἰΐοσα ὅποαιθ ροῇ παπὸ δμίαταπο 

οἷν ορηβ. Αὁ ἢ (δηρτιίη15 αηϊάοτα Δραπαπίίδιι ΘΟΥ̓́ΡΕ5 

Ὀοηοηε, ται το 15. 6"; ὅπ ὙΠΠοίατα Γποοπτι, ναοπδη- 

Ὁ πεῖς τηθαϊοαπιοαΐο οἵ, ἡυοῦ Γαρογάπέοτα ππτηούθιι ρατ- 

- Ὁποῦ ἢ ὁχ ἔβπηῖ νἱοίῇ ρ6185 ἰτοία Ἰονθίαν ,᾿ [εᾷ 

με οἰπαρίθέιν, ρἱοαίομο πίδπᾶπμηι, βοπὲ ἀπῖθα οἱ οοπι- 
Ῥτθμοπίαμι, δα οχίθμπδαε παρ1τπ5. τοξθοϊο 6 ΠῚ, 

Οαρ. ΧΙ. ϑαπε Ῥοίπιηιβ σουρουῖβ μαΐμδ οἱ οἱ 

116. Βα οἠΐη ἀπὶ ρομίίαϊς [διηθῃ, οορίοίαπι οδ- 



Λ44 ΤΑΛΗΝΟΥ ὙΓΙΕΙΝΩΝ ᾿ 

ΕΚ. Οματτ, ΨΊ. [184.] ἘΠ: Βεῖ, ΙΥ. (Ω86.) 

γευ γὰρ αὐτοὺς εἶς ἀπόκρισιν, αὖ μετὰ τὴν ἔκκρισιν ἔκλυτοί 
τὲ 7ίγνονται τῷ στόματι τῆς κοιλίας, ὃ καὶ αὐτὸ ψαλεῦται 
στόμαχος, οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν, ἄλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων, ὥσπερ ὑπὸ τῶν λυ ῖδε ἐχαλεῖτο καρδία, 

καὶ τῷ σώματι δὲ παντὶ καταλίύονταί τε καὶ ἀσϑενεῖς γίγνου- 
γαν, καὶ ξηροὶ, καὶ λεπτοὶ; καὶ ὠχροὶ, καὶ κοιλοφϑολμρῶν- 

τὲς οὗ οὕτω διακείμενοι, εἰ δὲ ἐκ τοῦ ταῦτα πάσχειν ἐπὶ 
ταῖς συνουσίαις ἀπέχουντο μίξεως ἀφροδισίων, δύσφοροι μὲν 
τὴν κεφαλὴν, δύσφορον δὲ καὶ τῷ στομάχῷ, καὶ ἀσώδεις. 
οὐδὲν δὲ μέγα διὰ τῆς ἐγκρατείας. ὠφελοῦνταν" συμβαίνει 
γὰρ αὐτοῖς ξξονειρώττουσν παραπλησίας γίνεσθαι βλάβας, 
ὥς ἔπασχογ ἐπὶ τοῖς συνουσίᾳις. ὡς δέ τις ἐξ αὐτῶν ἔφη 

μοι, δακνώδους τε καὶ θερμοῦ πάνυ τοῦ σπέρματος αἰσϑά- 

γεσϑαι χατὰ τὴν ἀπόκρισιν, οὔ μόνον ξαυτὸν, ἀλλὰ καὶ 
τὰς γυναῖκας, αἷς ἂν ὁμιλήση, τούτῳ τοίνυν ἐγὼ συνεβού- 
ἀενσα, βρωμάτων μὲν ἀπέχεσϑαν τῶν γεγνητικῶν σπέρματος, 

᾿προσφέρεσϑαν δὲ οὐ βρώματα μόνον, ἀλλὰ καὶ φάρμαλα 
τὰ τούτου σβεστικά" λέλεχταν δὲ αὐτῶν ἢ ὕλη κατὰ τὰ 

Ππᾶάπχματμιθ σίσπῃγξ, ᾿ᾳποῦ 605 δα ἘΧρΡΏΪβολοπι [αἱ ῥχουι(αΐ; 

Ῥο 6παᾶπι δὲ σϑηΐῖβ ο5. 11115 τείοι νη, αυοᾷ οἱ ἤοπια- 

φΒη5. ποῖ ἃ τρϑαϊοῖβ τποᾶο, [φᾷ οἔΐδιη 41115 Ππογαῖπῖρτιβ νος 

φαΐαχ, ασποιιαἀιποάππι ἃ ψϑέουίθιβ, οον ἀϊοοραίατ,, δὲ ἀπὶ Πρ 

ὩΠΘο ἴαμξ, Τρ ἑοῖο ὀουροσθ πο [(ο]ππι ΠΟ] απίατ ἡπαπ 

ΒοΟΠΙαπιθ ἔπηξε, [οα οἰἴαπιὶ ἤοοῖ, συδοῖϊθβ, ρῬαϊπάϊ, σανίδτ 

απ φοι]18. σργητμίαγ, Οπρᾶ ἢ ῥγορίογοα,. αποᾶ 6χ οοϊξα 
Πρ γοχαπίηγ, Δ ΠΙποατξ ἃ νεπογθο φοπαπθίΐϊα, πο χηοᾶο 

ΟΕΡΊ5. χη ]δἤιαια, [οἂ οἴίαπι ἤογηδοηΐ οἰξδηποτιθα {4{{-- 

αἴαατια [ϑαππηξ. ΒοΩ πο οχσ σοπῇπρηΐία ᾿πϑρΊΟρΡ ΣῈ 71 

νϑαίαν  δουάπηξ οπΐτη 105 4} 1π|01}}118. ΠΕ  ΘΟυ χα ΠΟΙ 

Δλΐπογα ἸΠσομηηοδ 115, ἀπᾶρ 8 Θοπρι δέ πὶ ΓΘ π!οσαπξ. Εος 

ἔπα, ατπαμι ααϊάαπι πιουᾶαχ, Ὀγαθοα]!ἀσπθηααθ ἰδπιθι. 16} 
δυρτ θη ἄπ. [δ εἶχα ποι [Οἴπχα [ρ, [δ δείδια ΤΑ ΠΟΥ 65, ΟὈΠῚ 

«πιμπ8 τοὶ ΠαΒογϑί, γοϑίεσγοι, παῖ πομιῖνΐ, πὲ ἀρἤίπογεξ 

ἃ ΟἸΡ18, (αἱ [ϑπῖθῃ ρϑηϊία!α δαρθγθιξ, [αταοτοῖ εἴα ΠῸΠ 

οἴθοβ τηρᾶο, νει δἰίαμι τηραἰοαμιοηία,, ἀπ86 1ά οχπ- 

ϑμοχοπῖ: ΘαργΏ]) ἐγαβίία ὩΟΡῚ8 πιαΐθυα οἱξ Σπ 115. 0.18; 



: Ἔ ΟΓῸΣ Ζ. 415 

ἘΔ. Ὅματε, ΚΙ. [184.1 , ΄ Ἐᾶ. ΒαΓ ἴν: 686... 
“περὶ τροφῶν καὶ τὰ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων ὑπομνήματα" 

γυμνάξεσϑαν δὲ γυμνάσια τὰ διὰ τῶν ἄνω μορίων μᾶλλον, 

ὁποῖόν ἐστν τό τὲ διὰ τῆς σμικρᾶς σφαίρας, καὶ τὸ διὰ 
τῆς μεγάχης» “αὶ τὸ διὰ τῶν ἁλτήρων" μετὰ δὲ τὸ λουτρὸν 
ὅλην τὴν δοφὺν ἀλείφεσθϑαν τῶν ψυχόντων τινὶ χρισμάτων. 
ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτά τό τε καλούμενον. ὠμοτριβὲς καὶ ὀμφά-. 
χυγὸν ἕλαΐον, δόδινόν τε καὶ μήλυνον ἐξ τοιούτου γεγονὸς 
ἐλαίου. συνέϑηκα δ᾽ αὑτὸς ἐνίοις καὶ παχύτερα τῇ συστάσει, 
χθίσματα πρὸς τὸ μὴ ὅφδίως ἀποῤῥεῖν. ἥ δὲ σύνθεσις 
αὐτῶν ἐστὶ διά τὲ κηροῦ καί τύγος ἄλλου τῶν ψυχόντων γι- 
γνομένη, τὸ πρῶτον δὲ, τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν 
χηρέλαϊον, ποιήσας, εἶτ ἐν ϑυίᾳ μαλάξας ταῖς χερσὶν ἱκατῶς 
ἐπίχει τὸν ψύχοντα χυλὸν ἐπὶ πλεῖστον, ὡς ἑνωθῆναι. τὴν 
δ᾽ ὕλην τῶν τοιούτων χυλῶν ἂν τῇ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων. 
πραγματείᾳ γεγραμμένην ἔχετε. -προχξιρόταξου δὲ αὐτῶν 
εἶσι καὶ ῥᾷστον πορισϑήναν οἵ τε τῶν ἀξιζώων καὶ τοῦ 
στρύχνου, κοτυληδόνος τὸ καὶ Ψυλλίου, χαὶ πολυγό- 
ψου, καὶ τριβόλου, καὶ δνδράχνης᾽ οὐκ ἀγίησι δὲ υὑτὴ 

4ὸ5 ἄδ δἸϊηθη5, ἀϊοηαπθ απο5. 4θ Πιμρ!οἴθτι5 τηϑᾶϊοα-- 

ΤαΘῊ 8. ΟΠ ρ πη; ἔα) σοῖο ὁχοο  [ΑΠοἸθι18. Ὡξθυ θέι:, 
απᾶθ [Πρ υμ45 ρατίεβ Ῥοῖτιβ σχδυοαγηξ, Ὁ) ι5Πη 061 εἴ, ἀπδ8 

Ῥαγνα 011ὰ, εἴ απᾶ6 τηδσυὰ ρ114 Πί, οὲ ἡπαδ ῬΕΙ͂ ἢ] ΕΓ Ξ, 

ἃ Ῥαϊπθὸ ψϑτο 1π}ηΡ0Ὸ5 ἕοΐοβ ππιρεγδῖ πποΐοῦα απαρίδία {01-- 

δἰάα. ὍΑ]16 Γαπΐ οἱ οὐπαάπυ οἱθιαη, δὲ οτῃρηδοιήτιηι, δὲ 

Ὑοίδοσαμι, δὲ τηθιτπππα, αἰόπο αὐαοα οχ δ) βηλοῦ! κἴξ οἾδο. 

Τρίθ σατο ὀγαίπον8 Γαι απίϊαθ τπὐοίϊομιθ5 ποπ μ1115 ὁοηι- 

Ῥόπο, τ ἴδοα ἃ ἐοΥΡοσδ ἀρῆπαμί, ἘΠῚ δυέθη σομηροῇίο 

ΦΑΥπὶ ὃχ οογὰ οἱ δηπο, δοΐπμι, 4188 τοίριροσθηῖ. Ρυὶ- 

ταλη δαΐθηι ὩΡῚ αἸὉΔ ἃ μηθατοῖβ ὀεγαΐαι ἰο τὰν ἔΘΟΟΓΙ5, 

ἀοίπ 10 Π]ΌΡΙΑΡΙΟ τη πῖρα5 αἰζαϊίχη ΓὩΡΘροσῖβ, ἱπέαμᾶρ5 τὸ- 

Τηροταπΐθτα [πσοσαπὶ, 4π|6Π} ἴαμα απιαῖὰ ἐπα χίπηδ οιπι ὁ6- 

τὰ [6 Ῥϑυια [ο6 18, τὲ ππΐαπίαγ, ϑποδοῦαμη σεχγὸ ἃ 56- 

ππ5 ἀοἰογίρέαπη τηαίογίατη Παθ65 1π ΠΠΙρΡΙ οἴη πιθᾶϊ! σαι θη-- 

ἴοχτιπι 11Ρχῖ5. Οπουτπι ΟῚ τααχίτπθ 14 01ΠΠ|π|δαπ Ῥᾶγα- 
ῬΠ65 Γαχξ εἴ Γοπιρουνίνὶ, δὲ [Ὁ]απὶ, δὲ ππιθ1]Π1οἱ σϑβ ον δ, ̓ 

εὐ ῬΙΠΙ, οἕ ροϊγροηῖ, οἕ {Ἰρ}11, οἵ ροχίμ!δοαθ: παθο 



χάδ “ΧΙ ΔΛΗΝΟΥ ΥὙΓΙΕΙΝΩΝ 

᾿ΈΔιΌματε, ὙΊ.. {184} : Βᾶ. Βαῦ, ΤΥ. (σ86) 

χυλὸν, ἐὰν μὴ κοπτομένης ἐν δλμῷῳ παρεγχέηταί τις ἄλλου 

ὑγροῦ, καὶ λεπτοῦ, καὶ ὑδατώδους τῆς συστάσεως, μὴ γλί- 

σχροῦ καὶ παχέορ, ὥσπερ ὃ τῆς ὄμφακός τὸ καὶ τῶν δόδων, 

τς ἀλλ οὗτον μὲν ἐν τῷ ϑέρει, τῶν δ᾽ ἄλλων πολλοὶ καὶ 

κατὰ τὰς ἄλλας ὥρας εἰσὶν, ὥσπερ ὃ τῆς ϑριδακίνης, τῶν 

ψυχόντων καὶ αὐτὸς ὑπάρχων, ἄλλὰ καὶ τὸ λινόσπερμον᾽ 

ἑψόμενον ἐν ὕδατι ψύχοντα χυλὸν δργάζεται.. γυμναστῶν 

δέ τινα τῶν ἀϑληταῖς ἐπιστατούντων ἐθεασάμην μολυβδίς. 

γὴν λεπίδα ταῖς ψόαις ὑποβάλλοντα τοῦ ἀϑλητοῦ πρὸς τὸ 

μὴ ξξονειρώττενν αὐτὸν, καί τιγυ τῶν οὕτω πασχόντων ἰδιω- 
τῶν ἐδήλωσα, καὶ. χάριν ἔγνω τῇ χρήσει. τοῦ δηλωϑθέντος, 
ἕτερος δέ τις, ἀσϑενεστέραν ἔχων τὴν φύσιν τῆς σαρπὸς, 
οὐκ ἠνέσχετο τῆς τοῦ μολύβδου σκληρότητος, ᾧ συνεβού- 
λευσα; τῶν εἰρημένων ἄρτι βοτανῶν ὑποστρώννυσϑαἱ τινας, 
ἀναμιγνύναν δὲ αὐταῖς καὶ ἄγνου πλῶνας, ἁπαλοὺς καὺ πη- 
γάνου, ἤσϑετό τε παραχρῆμα: τῆς ἐξ αὑτῶν ὠφελείας, ὡς 

χρῆσϑαν τοῦ λοιποῦ. διαπαντός. ἀλλὰ καὶ συνοχῶς, ἐσϑίευν 

τὸ ὀπέρμα τοῦ ἄγνου συμβουλεύσαντός μου, καὶ τούτου χά- 

γϑτο ἔποοαπα ποῖ τοιρίτηε, τῖΠ, ἄπ 1π ταογίουίο ταπατέαν, 

αἰζαίατα ΠΕ ἨΌμΟΥ5 ψαρρίαπα, 411 ἔθυτιῖβ δαποίδθαμθ, πη 
Ἰοπΐδο εἰ ογαϊίας [Ὡρῇδμξδθ δέ, -απ115 ἀναθ ἱπιτηδίπγδο 

εἢ οἵ τοίαγαα. σθαι ΠΣ δεἤαΐθ, τοὶ πουτ. ποῖ ρ6Π- 

οἱ οἴἴατν 41115 ἔθ ρουρη8 Βαρθηΐοῦ, νϑ]α Ἰδοΐποδθ, 481 

ἱρῖβ. ᾳποαὰα οχσ ὑϑ ρου θυ5 εἢ, Οὐΐπ οἴδπι [ἰ Ππ1 [6- 

χῆσι ἦπ δα σοημάᾶβ, το Ἴσουδυῖθηι ΟΥθ πὶ οἰποῖ. 

Ῥοῦτο βσγηιπαίαυτιπι απο ρίδηι ὙἹἸπγὴβ 6χ 115, 401 δἰ ἢ 6115 
Ῥυδθίαοσαμξ, απ δἱμ]θίαθ ου͵αβάδηη Ὑϑμῖρα5. ΡΙΠΠΙΡΙ Ιατηῖ-- 

χιδπν ΓἀρΡοΥροῖηξ, απὸ πορίηχηῖβ σϑπουῖβ Ἱπιασί πη θη8. ΟαΤΕ- 

χοῖ. Ιἄσψαθ ἀαπηὶ 6 ῬΙ606 οπίἀαϊη, ααἱ δὼ οἴει αἰδοίπιβ, 

᾿παϊοάχθαα ἱ δα]αξαβ συδῖϊαβ ορὶ, ΑἸΔΟΥ γ6γῸ, σπὶ ΟΔΥΠ18 

τιδίαγα ἸπᾺ ΘΟ ΠΟΥ ογαΐ, ποῖ ἐμΠ1Ὲ ῬΊΠταρι ἀπνίξθπι; ΠΌϊσ 

ΕΥρὸ {πῇ ἐαγαπ) απᾶ5 ἴαρτα αἰχὶ πουρδυτοι δἸϊατιαθ [αΡ- 

ἤθεποχο; 80 οἴτῃ Ἰρῇ5 1101165 διπουΐπδθ ἐροπ θα οὐ στιίαθ, 

Γδαπίαπο 1Π|00 6χ [μῖ8 ἔγαοίωπι; ἐΐδαπιθ αἴὰβ. ἄθμπιοθρδ ἢᾶ- 

ἅἄπς οἷ. Ουΐη, 0Ὁὲ Δταθυῖπα6 [ρα αἰπάμθ νοίοΣ [μαί!, 



᾿ ΟΙΌΣ 2. : "447 

ΒΔ. ὍΒατε, ΨΊ. [1τ84, 1858,} : ἘΠ. Βεἴ. ΤΥ. (686.) 

φιν, ἤδει ἐμοὶ, καϑάπερ καὶ “τοῦ πηγάνου. 185] τῶν μὲν 
᾿ οὖν τοιούτων ἢ ὕμη κατὰ τε τὰ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων : 
ὑπομνήματα καὶ ἔν τῷ περὶ τῶν τροφῶν δυνάμεως εἴς 
᾿ρῆται. νυνὶ δ᾽ ἀναγκαῖον εἶναί μοι δοκεῖ προσϑεῖναι τῷ. 
λόγῳ, φυλάττεσθαι τὰ. σφοδρῶς ψύχοντα, καϑάπερ' ὅσα 
διὰ μήκωνός τὲ καὶ. μανδραγόρου γένεταν χρίσματα. μήτε 
γὰρ τούτων. τὸ προσφέρειν, μήτε, ὕταν ἀκμάζῃ τὰ φυτὰ, κῦρ- 
ϑάπερ τοῖς προειρημένοις, οὕτω παὶ τούτους ἔστον ὑποστρώ- 
μασι χρῆσϑαι" αὖ γὰρ σφοδραὺ ψύξεις τῶν ἐπιτυϑεμένων τοῖς 

χατὰ τὴν ὀσφὺν χωρίοις ἀδικοῦσε τοὺς νεφρούς. καὺ δόδων 
ἠξίωσά τινα πεϊραθηρ αν καὶ ὠνήσατο δὲ οὗτος ὕποστρων- 

ψὺς αὐτὼ χωρὶς τοῦ βλαβῆναί τὸ κατὰ τοὺς γεφρούς, ἐπενόησα 

δέ τι καὶ ἄλλο τοῖς οὕτω διακειμένοις χρήσιμον, ὡς ἔκ τῆς 

πείρας ἐμαρτυρήϑην. ταύτην γὰρ ἀεὶ πριτήφιεον ἔχειν τῶν 
ἐπινοηϑιένεων, καὶ μηδὲν γράφειν ὡς χφήσιμον, ὅτε 7: 

αὐτοῦ οὔκ. ἐπειράθη, πλὴν εὖ παραγοράφοιτο τοῦτο αὐτὸ, 
πεπειρᾶσϑαν. μηδέπω, τί οὖν ἐστιν, ὃ ἔφην ἐπινοήσαντός 

δἰαήι ΟΡ. 14 ρσγαίϊ48 δοὶΐ, Ποπίξ οἴαπι ὅσο γυΐα.. ἀδ ἵδ- 

Τταπε ααλάθην τηδίογία ἔπτη ἴθ Ορεγθ ἀ6 Πηηρ]οῖριβ ἴπ6- 

αἰσαιιθηῖβ, ἴαμα ἴθ ΠΡτῚ5 ἀδ αἰϊππθιΐογαση 140 υ] α 1015 

ἐταάϊία εἴ. Ναπο 108 νἱΐπτα οἷ [δυυποσ περ το. δά- 

ἡποιοπάππι, οανοτιᾶαβ οΠ8 πο Όποβ ζερί 465, 4αδδοιπαπα 

ΘΧ’ ῬΡᾶρανεγε τιαπάχαρογανε δυηΐ.. Νξαμθ οπΐϊπὶ ΠοΥμπε 

αϊρρίαπι δἀτπονεπάππι, πϑαπθ; ἀπθγη ἦτι [ἀπηπιὸ νέρουθ 

οοπβῆπηξ μοῦραθ ), αοπιαάπιοδαπη Ῥγαθαϊοί5, 118. εἰἴΐδια 

1{π|8 Γυρῆνδιβ οἷ πέδη απι, νεβοιηθπΐθβ θπΐπὶ τολγ σογαίίος- 

65; 4π846 ἥπηΐ 4} 115, 4π66 ᾿πηηβοχτιτι τ ρὲ ι15 1πηρο-- 

ππηΐῃ}.., Υ6 68. Ἰρίοβ Ιαοάππί, Οπΐπ τοΐαβ ἘΧΡΕΥΤΊ οαϊάδην 

[αῇ, [ϑππίααθβ ὃχσ ἷβ [πρῆγαϊίβ 1Ἰϑθνδπιθῖ οἰτγα Ὁ]]ᾶγὶ γ- 

πὰπ] ΠΟΧαπ: ρα δὲ απ δχοοριίαν! 115, (αἱ 16 ἵὰπὲ «ἵ--. 

Τοοῖῖ, πιο. ΤΑ] ΠΌτθ, σο αν ος ἱρίο αἴ. σοτηροτι. Οπῖρρα 
ΘΧρουίθηξία πουύτιαθ τῖοθ [διηροι μάροπᾶα δοχσαη οἴ, ᾳπα6 
ΘΧοορίξανουῖβ, πὸ [ουθοπάσα ῬτῸ ὉΠῚ «αϊσηπατη εξ, 
ποᾶ ποι ἢ5. ἀχρανέηβ, πἰῇ ἕαπιθη ΠοῸ Ἰρίαμ ἐβοσῖβ ποτὲ 
εξ ΠὀΣ ἀἄπης οχρογέμη.. Οὐἱα οὐρο βἢ, ἀποᾷ. ἃ τὰς οχ- 



4Λλ8 ΤΑΜΔΗΝΟΥΤ ὙΓΊΕΙΝΩΝ 

ἘΔ. Ομαῦν, ὙἹ, [185,] ἘΔ. ΒΑΓ, ΤΥ. (686) 

; βου μεγάλης ὠφελεΐας; φράσω. παραφυλάττειν ἔφην φῆναι 

τοὺς τουαύτη χατασχευῇ σώματος ἐνοχλουμένους; ἡνίνα μᾶ- 

λιστὰ φαίνονταν πλῆϑος ηϑροικέναν σπέρματος ἀποκρίσεως 

δεόμενον, ἂν ἡμέρᾳ τιγὺ διαιτηϑέντας εὐχύμῳ τε καὶ με- 

τρίως, χρῆσϑαν μὲν ἐπὶ τῷ δείπνῳ, τρεπομένου εἰς ὕπνον, 

τῇ συνουσίᾳ: χοτὰ δὲ τὴν ξξῆς ἡμέραν;. ὅταν αὐτάῤκως ἔχω- 

σιν ὕπνου» διαναστάντας ἀνατρέψασϑαι. σινδόνι, μέχρις ἂν 

ἔρευθός τὸ σχῇ τὸ δέρμα" κἄπευτά τινν δὲ ἐλαίου τρίψει 

συμμέτρως χρησαμένους; εἶτα μή πολὺ διαλυπόντας, ἄρτον 

εὔζυμον» «λιβανίτην, καϑαρὸν, ἐξ οἴγου πεκβαμένου προσεΞ 

ψεγκοαμέγους ) οὕτως ἐπὶ τὰς συνήϑευς ἔρχεσθαν πράξεις" ἐν 

τῷ μεταξὺ τῆς τὸ δι ἐλαίου τρίψεως 5αὺ τῆς δὲ ἄρτου 

προσφορᾶς, εἶν χωρίον ἔχεν τι πλησίον, ἐμπεριπατῆσαι τούτῳ, 

πλὴν εὖ πρύος εἴη χειμέριον, ἄμεινον γὰρ ἔνδον μένειν. τὴνυ- 

καῦτα: ταύτην μέντου. τὴν διὰ τῆς ἐδωδῆς δῶσιν τοῦ στο- 

μύχου «ποὺ γραμματικῷ τονν συϑεῖθο ἁλισκομένῳ σπασμοῖς 

ἐπιληπεικοῖς συνεβούλευσα, καὶ μεγάλως ὥνητο, μάλιστα δὸ 

αὐτὸν  ὠφελῆσαν. ἤλπισα; τα τος παρ αὐτοῦ, τὸ τῶν 

φοξίτάϊατη χηδαπαθ οἱΐβ ὩΜΠ1 δ 15 Γαύα Ῥχαθξαϊαβ ἡ ὍΣΗΝ 

ΟΡίβγνασε δ1σχὶ ορογέοθσγθ 608) 41 Ποῦ ΘοΥρου δ στο ἀΥΡοπ"- 

ἴα, ἀαδυιᾶο πιδπεῖτηθ ρθη 8118. [δ ηΐ5. ΔΡαΣ ἀδητῖδπι, αποᾶ 

ἐσχοοσηΐ ροῆηϊοῖ, ΟΠ] ρουῖπξ, δὸ ἀϊθ απόρίαμι, ροῖῆε 

ἄσδπ Ῥοηΐ ἴμποοὶ οἱδθὶθ ἢν ὀοόπα [6 πηοᾶϊοα τα] νεπί, δα 

[οὐπαπν ΘΟ ΘΡΙΌΒ ΕΟΠΟΙΊΡΕΓΘ; ῬΟΙΘγο ἅϊ16, ἀατπηι [δί5 

ἀογηίουῖπξ δ ἰαυυθκουϊπε, Ἰπΐθο ΦροαΥΊ, φαοδᾶ ταροΣ ΡῈΣ 

οαΐα ἀρραγθαΐ; 130Χ δαπα ὃσ οἱ680 ἤριοΐομθ τποᾶϊος πῇ; 

πη ὀχίραο ἡπΐθυροβίο ἔθηηροσα ραπὶδ δ1αΠ14 Ρ6π6 [0Γ- 

τηθηΐαῖ οἱ 12 ΟἸθαπο οοοξξ 86 ΡῈ ὃς πο τηϊχίο σας 

ἤατο, αἴαίιθ. ἐΐα δα ορῃιβ δοπίποεηγη τϑαΐγα; πιϑᾶϊο ἕαπιθα 

ἴδχαροῦθ ἔριθομἷ5. 6Σ οἷθο εἴ ὀχ ΙΒ: Ἰοχῖ5 ἱρππβ ραμηῖ5, 

415 Ἰοομβ ἰπ νἱοῖπιο δὲ; ἴπ 60 διβηαγθ, Ἵσοθρίο ἢ Πγ- 
Ῥευπαμν ἔραβ δὲ, ἵπηὶ δπΐμα Ἰηΐπβ τηϑηογα [αἰϊι5. ἀποσ. 

ΟἾΝΟΙ αἰ Πιηλήοιν τοουδιι τ, ΡῈ οἵἴθεμι Ποπιδομὶ ταΐϊοπ πὶ 

εἴ σεανηγαδίιθο οαξᾶδηι; (ὉΠ ορι]θρίϊδα σοπνπῆοπα αἤϊάπα 

φουτὶρι δ ραίαν, [μ8}Εἅ,β, διὸ υπινΠοα σομέμ]. Μαχίπιθ γοσῸ 1π 

δάποίαπι σεπΐ ΠΟπηϊτῖθ Ἰαγαπα!, ἘΡῚ ἃ ἱρίο αἱάϊοῖ, ἔπι 



ΟΓΟΣ Ζ. ὅλο 

Ἐᾶ. ΟΒετι. ΨΙ. [188.] ι ἘΔ. εἴ, ΤΥ. (486. 18.) 
σπασμῶν σύμπτωμα τότε περιπίπτειν, ὅταν ἐπὶ πλεῖον ἄσι- 
τὸς διαμείνῃ, καὶ μᾶλλον ἐπαγιέντων μεταξὺ λύπης ἢ͵ 

ϑυμοῦ. καὶ μέντοι καὶ τὴν ἕξιν αὐτοῦ τοῦ σώματος Ἰσχνὴν 
᾿ξώρων, ἐρωτώμενός τὸ συνεχῶς ἐχχολοῦσϑαν τὸν στόμαχον 
ὥμολό 7ει. χουγὴν δέ τινὰ συμβουλὴν ἃ ὅπασι τοῖς ταῦτα ἄνα- 

γνωσομένοις ) ἰδιώταις μὲν τῆς ἰατρικῆς, οὐκ ἀγυμνάστοις δὲ 
τὸν λογισμὸν, ὑποτίϑεμαι τοιῶσδε᾽ μή, καϑιάπερ οὗ πολλ' οὐ 

τῶν ἀνθρώπων ὡς ἄλογα ζῶα διαυτῶνταιγ καὶ αὐτοὺς οὔ- 

τως ἔχειν, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς πείρας πρίνευν, τίνα μὲν αὐτόὺς 
ἐδέσμαχά τε καὶ πόματα βλάπτει, τίνες δὲ καὺ πόσαι χυνήσεις" 
ὅμοίως δὲ καὶ περὶ χρήσεως ἀφροδισίων ἐπιτηρεῖν, εἴτε ἀβλαβής 
ἔστυν αὐτοῖς, εἴτε βλαβευὰ, καὶ διὰ πόσων ἡμερῶν χρωμένοις 
ολω τε κοῦ ἡ βλαβερὰ γίγνεται. καϑάπερ γὰρ ἱστόρησα μεγᾶΞ 

λως βλαπτομένους ἐνίους, οὕτως ἑτέρους ἀβλαβεῖς διαμένοντας 
μέχου γήρως “ἐπὶ ταῖς χρήσεσιν (287) αὐτῶν. οὗτον μὲν οὖν 
σπάνιον καϑ' ἕχάτερον τὸ γένος, οἵ τε μεγάλως βλαπεύμένοι. 
χαὶ οὗ μηδὲν ἀδικούμενον" τὸ δὲ μεταξὺ πᾶν ἐν τῷ μᾶλλόν τϑ. 
καὶ ἧττον εἷς τὸ πολὺ τῶν ἀνθρώπων ἐκτέταται πλῆθος. ὧν 

δου δομοδ ἡποίάθτθ, ἥστπὶ ἀἰπέϊ8β ἅ οἷβο Δ πα Τεῖ, 

ταασίσαπθ, ἢ ἄοϊον ἱπίογάπτῃ ἴγᾶνθ Σηϊοσνεπί εξ Οἷα 

εἴζατα μαρίἑαη) ΘΟΥ̓ΡΟΥΐ8. 6718 ᾿σοπέποραν συδοιϊέπι; Γοἱ[οῖ- 

ἰαυίίηθς ἀθ6 μπᾶ ἱρίαᾳ τῷ Ποιηδομηγη ἀἰΠπο. 0116 ὌΡΟΥΣ 

εἴ [αΠπ8, Οἰμμηῖρυβ νετο, ἀπὶ παθὸ Ἰϑρϑηΐ, δουσχηπηίοτ 
1Ππᾶ [πὰ ῦπτ ψϑ!γη, γα ἴσα {αὶ, ἰαταεῖα  τηοαϊοίπαοθ ἀυτδ 

Γαηΐ Ἱρπαγὶ, οοριἑαϊοπεπι ἕδτηθη Βαρεπΐ εχογοϊξαίαμι, Τίι6; 

ψολε συῖρτιβ, ἀΐα ἱρῇ φιοᾳπδ ρϑοοχίῖα τἰξι νἱοΐπβ ταϊοπα 

τπϊαγιέαν, ααΐῃ Ῥοἴλ18. τα ΘΣρ]οσ θα, απΐπαια ἸΡΗ͂5. ΟΡ Ῥο- 

ἴπϑγε δὲ ποχίμβ. ἋΠ1 φγδθΐοσθα. φαϑααθ πιοΐπ8. Ῥατ 

γπρᾶο δὲ ἄβ ψθπεις ορίδυνεμξ, πτπὶ ποχία ΠΟΙ ἱπποχίανα 

δὲ; τὰηὺ 6σ αφααπίο᾽ 1ηΐδυνδ!ο τιξθθι5. ποσί ᾿ππιοχίανε 

πὸ, Νάμι, Ποπὲ τοϑίμ!!, πουητι}}} ᾿πηχηοᾶτϊος Ἰαφαπηξην; 4111’ 

οἰΐτα πόσαι Γὰ 67:15. δὰ Γοπίατη τιραας [αποῖαπί. Ὑψεγαῖα 

Βᾶθο Δ 0 βθπθΡ Ύαγα, ἸΘΙΠ06 ΘΌΣΤΙΙΙ; 41 τη θ σπόρο το 146-- 

ἀππέαν, «δὲ φαΐ αὐ] πη Γοπ εξ ᾿πιθοπιποάπῃμ. Τοΐπῃι σοτο, 

ποῦ ἴπ χιρᾶϊο οἱξ, :ᾷ οἴη χιδΐουῖβ πιϊπουίβαιθ ἀϊΓοΥἐπιῖπ 8 

δὰ Ἰπᾶσηθη) Πομηπττη ππΠ ΥΌτι ἴθ οσέοπα!ῦ, ἀποχατ 4 

σλιξνυβ το. ΨΙ, ἘΦ 



Δδο ΤΑΧΗΝΟΥ ὙΓΙΞΙΝΩΝ 

Ἑὰ. Οβατέ. ΨΊ. [185. 186.1. : ἘΔ. Βαῖ. ἸΥ. (687.) 

τοῖς πεπτουδευμένοις (οὗ γὰρ οἵ τυχόντες γε ταῦτα ἀναγγώ- 
σονται) συμβουλεύω παραφυλάττειν, ὑπὸ τίνων ὠφελοῦνταν καὶ 

βλάπτονται" συμβήσεται γὰρ οὕτως αὐτοῖς εἰς ὀλίγα. δεῖσθαι 

τῶν ἰατρῶν, μέχρις ἂν ὑγιαίνωσιν. 
Κεφ. ιε΄... [186] Τούτων ἤδη γεγθαμμένων, ἀγαγνούς 

τις. τῶν ἑταίρων ὅλον τὸ βιβλίον, ἕν τι τῶν πρόσϑεν ἀνα- 

λειφϑέντων, . ὕστερον δὲ ῥηθησομένων ποαραλελεῖφϑαί μου 

τελέως ἔφη, τὸ διὰ χυλοῦ τῶν μήλων φάρμακον, ἐπιτήδειον 
εἴς τε τὰς ὀρέξεις. τοῖς ἀνορέητοις καὶ τὰς πέψεις τοῖς μὴ 
καλῶς πέττουσν, χαὶ συνελόντι φάναι, τὴν γαστέρα δωμα- 
λεωτέραν ὀργαζόμενον- “ἐπαινέσας οὐ» αὑτὸν ἀναμγήσαντα, 
προσϑήσω τῷ λύγῳ τὴν, σχευασίαν αὐτοῦ,- τοιαύτην, οὖσαν. 
τῶν πυδωνίων μήλων τὰ μείζω τε καὶ ἡδίω παὶ. ἧττον στρυ- 
φνὰ, ἃ σερουϑία χαλοῦσυν οὗ κατὰ τὴν ἡμετέραν. “Δσίαν 
Ἕλληνες, ἐκ τούτων τοῦ χυλοὺ λαβόντας ξέστας Ῥωμαϊκοὺς 

δύο; χρὴ μέξαν μέλοτος ὅτυ καλλίστου τὸ ἴσὸν μέτρον, ὄξους 
δὲ ξέστην αἱ καὶ ἡμίσειον. καὶ ταῦτα ἐπ᾽ ἀνϑράξων 
᾿διακεκαυμένων προεψήσαντα μετρίωρ.,, καὶ προαφρίσαντω; 

ποῖ ττιῦθ8. Γαΐ, (ποῖ: ΘπἴτΩ «πόσα 8ξ οἷ Ἰιαθο ποῦῇρ,) 

15. [πδᾶςο, ομίεν νομί, ὃς «τὴρα5 1668] ἴδ μα νατνῖνα Γεμείαμι: 

᾿ἀ14' οπὐπι διδοῖ, τιΐ ἦτι Ῥϑτιοι [Πγη15 τη ισονταν Ομ οσα 1 1 σθαῖί, 

4αοιδηπθ 25 [ατιτίαϊο᾽ Σποτῖπῇ. 

τ Ὁ 8}. ΧΥ. Ἐπ 1αγτὰ (οτιρτῖ5, δπβοοχτσι απϊάδηη, «τι. 

ἐσΐαγα. μος ορὰβ΄ τοϊθρηοί, Ὀππην ομληϊηο τοῆατὸ ἀϊοοβαῖ, 

ᾳαοᾶ [Ὡρουπα5 ἃ. τὴθ Τϑ)ϊοίπη ῬΟΙδ. γαῖ ἀϊσοπάμτι, τἰϑῖτρα 

ταϑαϊσαιηθη τη, ατιοα ΘῈ ΣΘΔΙΟΣ Ώπ: σΟἰοτ ούτιχ. [ασο0. 601-- 

Πποιϊαν,, ᾿αασᾷ ἕπτ. αα ἀρροίθ πάη. Θχοϊναπθδτα 115... φοῖρτβ 

δὰ Ἰαπιρτιδί, εῇὲ πξῖ]6, ἐπ δα σομπσοοίοη θη 11859,. 411 ραυτπῃ 

ξοΙἸοϊτου. οἱθοβ οοποοσιιπι, δὲ 1 [υἴηγηα ν αἱ τόθατ 6ο0.- 

οἰΠαϊ,. Τιαπάαῖο. σ᾽ ιν πορυῖσθ, ποῦ: δἀγποηπονιῖ, ἀρροίαϊ 

εἴ δοραροπέϊοπ θη, ἱρ ΠῸ5,. 466. «4. πιίπο χηοάπτ, [6 παρ οῖ. 

ΑσοΙρ165 [σοῦ τϑ]οτοσα. φοϊομθογτηῇ, ας ἀπϊοίοτα ππδ]οτα-- 

απρ᾽ Γαπὲ δὸ παΐητι5, ἀθοῦθα, αααοοηληθθ ποβγαίθβ ἢ Ἀβα 

Οτάροὶ ἢυαϊμία νοοαπὲ, [οχίευϊοβ Ἐοιηαποβ ἄτποβ, φαίρτιϑ 

χη 6 1115. ορείπι ἰατιϊαπάθιι το οθ18., ἀο6 11 Γοχέανιπν πῆτιπι 

οἱ [οπιιοαν; ᾶθο. ἀπαπὶ ΓΩΡΟΣ ρ»ύπαβ: πηοᾶϊοθ. σΟσοΡ5. δ 



ὩΖΦΟΓΌΣ 2... λυ Σ λον ἀδὶ 

ἘὲΔ. ΟΒματε. ΨΊ. [186.] τ ἃ. Βεῖ ΤΥ. 887.) 
ΞΕΣΟΣ ΚΞ ΣΕ κυ ἃ ΄ ἐπ εες, Ἢ ἐσ Σ νἤξ τ τ, δ 

μίξαι. ξιγγιβέρεως, δ7.. 7γ,. πεπέρεως δὲ τοῦ λευκοῦ δύο, καὶ 

οὕτως, πάλιν ἐπὸὴ τῶν ὁμοίως διωυκεκαυμένων ἀνθράκων. “ξψῆ- 

σαυ μέχον μελιτώδους “συστάσεως; "ἐν οἵῳ καὶ τὰ στομαχικὰ 
τῶν φαρμάκων -σαευάξετϊαι. τοῦτο τὸ φάρμακον ἐν τοῖς ἄτο- 

γον ἔχουσι. τὸ: ἧπαρ ὠφελεμώτατόν ἐστιν. εὔδηλον δὲ, ὅτν 
μάλιστα. μὲν αὐτὸ γήστην. ὄντα προσφέρεσϑαν χοή πλῆθος, 
ὅσον. ἂν ἡ μύστφοῦ συμμέτρου τῷ ̓μεγέϑει, βλάπτει. δὲ οὐξ 
δὲν, οὐδὲ ἐὰν μετὰ τροφήν τις αὐτὸ λαμβάνῃ... καλῶς δ᾽ ἂν 

«ξοσφέροιτο καὶ εἶ. προηρυστηκώς τις εἴη, εἶτα δειπνεῖν: μέλ- 
λων. προσλάβοι... κάλλιστος. δὲ, πιαιρὸς. ὅ. πρὸ δυοῖν" ἢ 
τριῶν ὡρῶν τῆς τροφῆς. εἰ δὲ στυπτικώτερον «αὐτὸ βούλοιο 

᾿ ποιῆσαι, χαὺὶ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν κυδωνίων μήλων σκεύαζε, 
τοῖς μέντοι δύσχρατον ἔχουσι χατὰ “ϑερμύτητα Τὴν᾽ γαστέρα, 
καὶ τοῖς ὁπωσοῦν ̓ πληρουβένοις χολῆς; "ἀφελῶν τὲό τὲ ᾿ξιγ)ξ 

βερυ καὶ τὸ πέπερυ; "τὸν χυλὸν τῶν μήλων" δίδδυ, μδε" ὄξους 
τε παὺ μέλιτος ἑψήσας: μόνον: ἔν τῇ σρόγέγραμμέν) σύμμες 
τρίᾷ. ὅσαι δὲ μέσαν ᾿πέρ εἶσν ἀατὰ τὴν πρᾶσιν γαστέρες; 
ὡς μγὲδ χολῶδες ἀϑροΐζειν τερίοξωμά; μήτε Ἰ ἐτ θυ 

ἔρασπθσα ΕΣ ἀγαγαἹ ἴ85 “ΖΙ τ ρῚ ὈΘΥῚ5. τιπιοἱα5. ποθ, ῬΙΡ6Ξ- 

αἶϑ᾽ Α1ΡῚ ἀτια5: ἀείπ τΌχ[ειϑ ἦτ -ΒΗΜ1 ἴδτιδ Τϑοοητιε5., 5 ἀοπεβα 

1η6}}}5. ογαϊηίπο οσιῆδέ, χα πῇίπο, ἐγαϊπεμ 16 ᾿ἤθιηα-: 

οἰἶοα τηραϊσαγηθηξα, ῬΥΘΘΡΑΤΑΥΪ [οἸθηΐ, Ηοο ψεσο ᾿ηθᾶϊοα-- 

γηθηΐατη αἰϊα 115, ἀαῖθτι5 Ἰπνα! τ πίῃ Ἴεοιν εξ, [αἱ αΐαύα πε 

Ῥυληῖβ εἴ, Ἠ]πᾶ νοι Ἰαΐθυα πο ἄθρεξ, 7167τ|π|5. 14 τηαχὶ- 

τὴ8 ἀαηάπτῃ εἰ, τηθα! 0118 ΤΟΥ τπποᾶο; φπαπαπαμ π6σ 

πὰ οἷνο δὲ {ππιρΐαγα, «αϊοααδηη Ἰαράτε, Οθυνιοᾶθ ααο- 

ας ἀαρίξαν εἰαπὶ ἢ ῬΥΙὰ5 ῥσδμΐαβ φοϊρίαηι δυιΐθ σοθμ δαὶ 

14 Γααρίονιε, Μαχῖτηθ ἔδηηδν ἰθρεῖινε 14 ἅἀπαρῃβ δα 

ἔΡο5. ΠΌΥῚ5. ἀυΐθ οἰριτη οΡἑμϊουῖ58, Οποά ΗΠ δαϊιυϊηρουα 

ἸηΔΡῚ8 ψ0165, εοἰΐϊδηι ΘΚ οοίοπθουαμα ἴποσο σοηβοίαθ, (86- 

εγῃ ἢ ΟὩΣ ναϑπέοσ 1ηΐαΒΙρΕΥΘ οδίουΐβ. Ιαροταΐ, απὸ θἤδηΣ 

ἈΠῸ φαονίβ χηοᾶο δρτυπᾶδε, [τσ ΔΌΓΟΥΡῚ δὲ ἈΙΡΟΣ δὲ Ζίπ- 

δῖροΣ ἀθροθῖ; δὸ ἴποοὰ8 τηδίουμπι οπτὰ ἀσείο δὲ σῃϑὶϊο 

ἰαῃίαση δα ῥγδοίογιρίατη εγαβιξηἀίτθηι σοσίῃβ ἄδυ:. ΟἿ 

ΘΙ ψηθ 10 ἔθηιρουδιηθαΐο νϑηΐσοβ Βαραπὲ 1ΐα, τι πὸ Ἀ1-- 

Ποία ἀχοχζθηηθπέαπι, π8 ροἱξαϊοἴσμυ οοπροταμέ, 115 ρίροθ- 

ΕΡ2 



Ἀ54 ΤΑ ΗΝΟΥ ΟΤΙΒΙΝΩΝ ΑΟΤΥῸΣ Ζ. 

Ἐάὰ. Οβασε, ΨΙ. [186.}. ἘΔ. Βαῖ, ΥΥ. ((8γ.) 

ἥμισυ τῆς προειρημένης συμμετρίας τοῦ τὸ ξιγγιβέρεως καὶ 

σεπέρεως ἐμβαλεῖν, ὡς εἶναν τοῦ πεπέρεως μὲν ὀγ. α΄, ὧγ- 

γιβέρεως δὲ μίαν καὶ ἡμίσειαν, ὅσαι δὲ δυσχρασίαι κατὰ 

ψυχρότητα, τέτταρας μὲν τοῦ ζιγγιβέφεως οὐγγίας, τοῦ πε- 

πέρεως δὲ τρεῖς; ἢ δύο καὶ ἡμίσειαν. ἔξεστου δὲ σον καὶ 

κατὰ τὴν μέσην συμμετρίαν σκευάζοντν προσβάλλειν ἐπὸὲ 

τῆς χρήσεως τοῦ. πεπέρεώς τι... οὕτω μὲν οὖν προνοητέον 

ἐστὶ τῶν ἕν διαφέρουσι μορίοις τοῦ σώματος. ἐναντίας ἐχόν- 

τῶν κράσεις, ὅσον δὲ μαϑ' ὃν ὁτιοῦν, ἤτον 78 ὁμοιομερὲς, - 

ἢ ὀργανικὸν, ἀνώμαλον. ἔχουου πρᾶσιν, ἕτερος ὃπ᾽ αὐτοῖς 

εἰρήσεταν }όγος. : 

γὶβ εἴ σίπριθοτίβ αἰπηϊδίατα ε7π8. 411 ρυαράϊοιιθ εἰδ πποᾶϊ 

(δὲ εὐἷξ, ἴΐα πἰπιίσατα, τῷ δὲ Ῥίρετβ ἀποῖα ὑπᾶ.,, δὲ Ζίπρι- 

Ῥοεῖθ ἀτα οἵ [61118, Αἱ ψαῖρυ5. Ἑρσιαῖαβ ἰθσαρϑυίθγη σἹαῖ, 

118. απαΐθποῦ χιριθετβ., Ῥροεὶθ. ἴγ88 δὲ ἄτι85 οἵ [681118. 1- 

οἰδ5. ἱπηϊοῖθβι Ἰάσφορῖξ δαΐθῃ, απθμη δᾶ. χπϑάτϊαμα “ποάππι 

ῬΓΔΟρΑΤ νυ δτί8, ἀπ ἀρίο υἱὰ ρὶρεν δἄδοσθ. Αἴαπο δᾶ Βυῆς 
'᾿μχοάπηι 115, 4αῖθυι8 1 ἀν υ Πβ τΠ ΧΩ ΡΥ 18 Ῥυρμδηα, ἐοιαροτα- 

ταθηΐα ἴαπξ, σομ] βἀθπχ οοπίθηιδ. ΟΠΙΡΙ5 ὙΘΙῸ ζπ πΠπᾶ 

πάη θεὲ ΠπμΠατὶ τη νυ πη θηΐα!νε. Ῥαγία Τπιραχίτα8. ΓΘ Βιρονα-, 

χηρίὰ νἱβίηχ, ἀθ 1185. 4116 ορέῦϑ ἀρρθίῃν. 



ΤΑΛΗΝΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΔΥΝΆΜΕΩΣ 

ο΄ ΒΙΒΛΙῸΝ Δ. 

ἘΛ. ΟΒατε, ΨΊ, [300,] ᾿ Ἐδ. Βαεῖ. τῇ. (δαὔ)΄ 

Κεφ. α΄. ἸΠερὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων οὔ 
ὀλίγον τῶν ἀρίστων ἰατρῶν ἔγραψαν, ἐν πολλῇ σπουδῇ 9 έ- 
μενον τὴν ϑεωρίαν, ἐπειδὴ χρησιμωτάτη σχεδὸν ἁποσῶν 
τῶν κατὰ τὴν ἰατρικήν ἔστιγ. τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις βοηϑή- 
μασυν οὐκ ἔν παντὶ καιρῷ χοώμεθα, τροφῆς δὲ χωρὶς οὐχ 
οἷόν τὸ ζῆν, οὐϑ'᾽ ὑγιαίνοντας οὔτα νοσοῦνταρ. εἰκότως οὖν, 
ἐσπούδασαν οὗ πλεῖστοι τῶν ἀρίστων ἰατρῶν ἀκριβῶς ἔπε: 
᾿σκέψασθαν τὰρ ἂν αὐτῇ δυνάμεις" οὗ μὲν ἔφ τῆς πείρας 

ΘΑΙΕΝῚ ΡῈ ΑΙΠΠΜΕΝΤΟΒΥ͂Μ ἘΔΟΥΕΤΑ- 
ΤΙΒΥ͂Β 11ΒΕῈ8 ΡΕΙΜΥ͂Β, 

Οαρ.ἵ ἴὴ)ς ἣς 4π86 αἰμπηθηξθ ἔπιπτε ἔθου δ θὰ 5 

χοῦ ραποὶ Ῥσδοβαπ  σαοχαπι πιθξοοσετι [ΟΊ ρ[ουτιτνς, γπ}]-- 
ἑαηααθ Βυϊο ΓρθοιϊδέουΣ Ὀρόγαπι παναγετΐ, απο οπμηζιιπι, 

4089 ἔπηξ 1 σιρήτϊοῖπα, εα Ῥχοροιποάυχη Πὲ ὉΕΠ πιὰ; τᾶυα 

1118. ῥυδοῆαϊ5 ποῦ ομῖτὶ ἐραιροτα αἴληηαχ, βμ6. δἰ ἱπιθηΐο 
δαΐοπι 116 σίνογθ αὐἱάοτν Ἡθαεθ 8} ἸΘαῸΘ ΔΟΟΥῚ ἀεσοπίοβ 

Ῥοίηυβ, Μοχίζο ἰρίέασ. ρυαεβαπεΠπιοχαπὶ πηϑα!σογιιχ 

ῬίΆτγΣμΣ ἑασια!ίαίε5, αααα οἱ 1ππηΐ, δοουχαΐθ ὀΡίογνατα ἢπ-- 

ἀπεχαπξ: 481 φυχᾶσθπι [016 ἐπ ροχι θεῖα ΔΟΡ15 1185 ἱπποίε- 



4δ4 ΤΑΧΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΧΖΥἜΝΑ͂ΖΙ.. 

Ἑᾷ. ματι. ΨΙ. [ὅοο- 501.1 : Ἐὰ. Βαῖ. ΤΥ. (θο5.) 
μόνης, ἐγνῶσϑαι φάσποντες αὐτὰς, οἵὗὨ δὲ καὶ λογισμοῖς 
σιροσχρῆσϑαν βουλόμενοι, τινὲς δὲ καὶ τὸ πλεῖστον αὐτῷ 

ψέμοντες. εἶ μὲν οὖν, ὥσπερ ἐν γεωμετρίᾳ καὶ ἀρυϑιμητικῆ, 
συνεφωνγεῖτο παντάπασι τοῖς γράψασι περὶ τροφῆς, οὐδὲν ἂν 
ἔδει νῦν. ἡμᾶξ ᾿ἔἄκειν: δρβημαι γοάφοντας αὖϑις ὑπὲρ τῶν 
αὐτῶν ἐπὶ τοσούτοις καὶ τοιούτους ἀνδράσιν. ἐπεὶ δ᾽ ὕπό- 
πτοὺς ἀλλήλους εἰργάσαντο: ἀν ἐνβλλρτο, (οὐ γὰρ ἐγχωρεῖ 

πάντας ἀληϑεύειν,) ἀναγκαῖόν ἔστιν βασανίσαι τὰ πρὸς αὖ- 
τῶν γεγφαμμένα, δικαστάς ἀδεχάστους 79 μεοοῦ" ἄδικον 
γὰρ ἂν εἴη ἕνὺ πρὸ τῶν ἄλλων πιστεῦσαυν χωρὶς ἀποδεί- 
ϑεως, ἐπεὶ δὲ τῶν ἀποδείξεων ἀρχαὶ διτταὶ κατὰ γένος εἰσὶν, 
[501] (ἢ γὰρ ἐξ αἰσθήσεως, ἢ ἐκ γοήδξιος ἐνοργοῦς ἀπό-- 

δειξίς τὲ ταὶ πίστις ᾿ἄργεταν πᾶσα," "ἂκαὶ ἡμᾶς ἀναγκαῖόν 

ἔστιν, ἢ ϑατέρῳ τούτων, ἢ ἀμφοτέροις ᾿χρήσασϑα!. πρὸς 
τῆν τοῦ προκειμένου σκέμματος ἄϑροισιν. οὐσῶν δὲ τῶν 

διὰ τοῦ λόγου ζρίσεων οὐχ ἄπασον ὁμοίως εὐπετῶν, ἐπειδὴ καὶ 
συγεξὸν εἶναν χρὴ φύσει, καὶ γεγυμγάσθϑαν κατὰ τὴν παὶδι- 
χὴν “ἡλικίαν “τοῖς Θήγουσι μωϑήμασι τὸν λογισμὸν, ἄμεινον, 

ἴοασα αἰθιπηδυτιτιῖ : 211: σοτὸ σαϊοχῖρτι5. αποαμθ με ψοϊατε; 

Αἰ ἀεηίψῃς δὲ ὈΠυτέσππτη ἱρᾺ Ἰθαδταης. Ουοά ΜΒ, πἴ 
ἴπι σϑοχηθίιηα οὲ οΥἸΣπτηθῖοά, 4αὰ 48 δἰ Δηπιθπῖ5. ἐουῖρ στε, 

186 πη οπιπῖπο οοπίοπδηεηξ, ὨΠΠδτα πτιησ οροτγίενθε τιοβ 

ἄεπαο ἄῤ Ἰϊβάρχῃ 'Ῥροίξ. τοῦ. δὸ 8165 υἱτὸβ [οι επαϊ τπὸ- 

Ἰοἤτϊαπη [Ρῖγ6. ὕετγατα απιπχτα πταξαῖθ αἰ Πα Ποπίριι5 ἐαΐρε- 

οἴοβ [εἴα τεδαϊάοσίοξ, (ἴ6Υ1 δαΐχα “πθασΐέ, πξ ογηπεβ σεσα 

ἀϊοαπί,) ἀπάᾶθ. αὖ 1Π15 ἔσπς ἱγαάϊτα, 4 ἔδνοσῖβ 7αίοῖθιβ δχδ- 
τοῖπαγι, ΠΟΘΙ “ἢ, Ἰηϊαατιπὶ οαΐτα ἔπουιξ ἀπὶ Ῥταθ 411|8 

ΔΌϑαιο, ἀοηγοηῇγδϑίϊομαιθ πάθοι δαβροτο. -ῬοΟΣσο ἀπάτα ἀθ- 

ταοπἰξραοπατη, ἅπιο σϑῖονθ: Ππξ ᾿υϊποὶρία, (αὐ επίπι ἃ [8π- 

[α, δπὲ'α ποΐϊΐοπθ ενϊάθηει ἀδχηουγαῖίο ογληΐβ δὸ ὅδε5 

Ῥτοβοϊοιξαγ.;:) πὸ5. φποαις δα ργαθξϑυ 5 βρϑοιβαί 6 η15. 601-- 

ἰεοθοηετῃ ᾿πιδορῆθ εἰδ δτιὶ αἰΐοσο Βογᾶτα, δαξ αἰζόοσαο ταἴί- 

Αε 4αατα, 66. 469 χαϊϊοης πυπὲ μάϊοῖα ποῖ ουμῖρηβ 1{1- 

ἄεθ αοηία ἤηΐ, αππιπ δὲ πδίασα ἔασασοι . οἴ. οροχίεαξ, 

οὗ Ὦ ΡΌΘΙΟ προ αϊΏγα 115 ἅἀπᾶρ σαϊοποη. ἀσαπηξ αἸΓΟΙΡ ΗΠ τῖ5 



Β1Β.ΑΙΟΝ 4. : ἀδ5 

Ἐᾶ. Οματε. ΨΙ1. [ὅ01.}. ἘΔ. Βα. ΤΥ͂. (δο5.) 
ἀπὸ τῆς πείρας ἄρξασϑαι » καὶ μόλισϑ', ὅτε διὰ ταύτης 
μόνον εὑρῆσθαι τὰς δυνάμεις τῆς τροφῆς οὔχ ὀλίγου τῶν 
ἰατρῶν ἀπεφήναντο. τῶν μὲν οὖν ἐμπειρικῶν ἴσως ἂν 
τις καταφρονήσειεν, ἔργον καὶ σπούδασμα. πεπονημένων φυ- 
λοτίμως ἄντιλέγευν τοῖς εὑρισκομένοις διὰ τοῦ λόγου" 4Δ1ιο- 
χκλῆς δὲ, πκαίτου δογματικὸς ὧν, οὕτως κατὰ λέξιν ἔγραψεν 
ἂν τῷ πρώτῳ τῶν πρὸς Πλείσταρχον ὑγυευνῶν. ΟΥ̓ μὲν οὖν 
ὑπολαμβάνοντες, τὰ τοὺς ὁμοίους ἔχοντα χυλοὺς ἢ ἢ δομὰς, 
ἢ ϑερμότητας; ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, πᾶντα τὰς αὐτὰς 
ἔχουν δυνάμεις » οὗ καλῶς οἴονταν᾽ πολλὰ γὰρ “ἀπὸ. τῶν 

τοιούτων ὁμοίων ἀνόμοια δείξειεν ἄν τις γινόμενα. οὐδὲ 
δὴ τῶν διαχωρητικῶν, ἢ οὐρητικῶν, ἢ ἄλλην τυνὰ δύναμιν 
ἐχόντων ὑποληπτέον ἕκαστον εἶναι, διότι Θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, 
ἢ ἁλμυρόν ἔστιν, ἐπείπερ οὐ πάντη τὰ γλυκέα, καὶ δριμέα, 
καὶ ἁλμυρὰ, καὶ τὰ λοιπὰ τῶν τοιούτων τὰς αὐτὰς ἔχοντα 
δυνάμεις, ἀλλὰ τὴν δὃλην φύσιν αἰτίαν εἶναν νομιστέον, 

ΘΧχοοϊαῖ δ, ἰα5 ἢ 80 οχροσίθηξα δαίριοατὶ, δοσπθ πηᾶ- 

πίγηβ, αυοᾷ Ῥοπδα ρδῦβ ᾿ῃηραϊοογαη πο [οϊα ΑἸ: ΘΏ ΟΥΤιχα 

ξασυϊϊιαίεθ τηνθηΐαβ 6176 Ῥγοχιπηοϊαυϊηΐ, Αο ΘΠ ἼγΙΟῸ5. ακῖ- 

ἄθπι, 4πἰὶ οὐμθῦ ΟρΘσατ βτιατειπγατπια. ἐὺ σοπέαϊοταπξ, αὖ, 

πα ταϊϊουιβ ἔπτΐὶ Ἰηνθηΐα, δγαθτέοβ οομἐθηἐϊοπῖρτιβ. ορ-- 

Ῥαρπατοηΐ, ἰουίαδ ἀπ18. σομέθμρίουε: νογαη. ὨΟο165 

(ἰἀυαβθίβ ῥτοίείποπε οἱξ ἀορηιιβίθη5) παθὸ δ ΡΙΠδυομπτα 

ἴπ Ῥεῖ (α ἰαμιταίθ ὑποηᾶα Πρχο ἔουϊρέα το απ, Οὐ 

ἘΥΡῸ ογηζζῶ ἤάρογε θοάειπ, οὥογεα, σαΐογε, ατοὶ αἴζο αὶ φόγις 

Ῥγαραϊέα, ξασιείίαξοδ. ξαβάΐθην, οδέζηε76 δε έσπαγοξ, παι γος 

Οέα ομρδιιαγοξιγ', πᾶπὲ πιξρδξα οὐδδηοκζου 6 σερέβ ρο 7] αἰλεγτυϊδέα 

εγΣ αὖ ἀὲξ, φέξαπιδ, πιο αὐ ργαράέοία αἰξέτιεέ, ἐπέθν 

8 σοηιροπέαπξ. Ἴήεχια μθ, μὶ φιοδεῖ αὔρτοην, αἱϊοξ τοτζεατε 

πιοσθέ, αἰδξ αἰξασυ φιραγηζέδοέ φαῦεξ γαοιζξαέοπι, ζάδο ξαΐε 

208 φιοάφιθ εἰ μιμέωπαίωπν, φρο “οί σαζραϊξοπλ Δὲ, τὲ 

)ηἐρέάμπι, “οἱ (αὐγέοτα; φιναγιἀοηιξαετιν προ αἰμϊοΐα οπερΐα, 

αἰ αογίώ, αἰ (αΐα, αμξ σαφέογα ἑαῖ ρϑ3πδ δαβάδθπι ζα- 
δεπέ 7ζασεζέαέεθ,; {ειὦ ἐοέαπν παΐωγαπυ οαμζαπι 678 φερὲ ρεε-- 



4ἀδθ. ΓΑΔΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ 4ΤΧΝΖΗ͂. 

ἘΔ. Οἤατε, ὙΙ. [93901.} ἙκΔ. Βα, ΤΥ. (θο5.) 

τοῦτο δή ποῖ οὖν ἐπ αὐτῶν ἑκάστῳ συμβαίνειν εἴωθεν. 
οὕτω γὰρ ἂν ἥκιστα διαμαρτάνοι τις τὰ τῆς ἀληϑείας. 

αἰτίαν δὲ οἱ μὲν οἰόμενοι δεῖν ἐφ᾽ ἑκάστῳ λέγειν, δι ἣν 
τρόφιμον, ᾿ ἢ διαχωρητιπὸν, ἢ διουρηξυπὸν, ἢ ἄλλο τιν τῶν 
τοιούτων ἕκαστόν ἔστιν, ἀγνοεῖν ἐοίκασιν, πρῶτον μὲν, ὅτε 

πρὸς τὰς χρείας αὖ πολλάκις τὸ τοιοῦτον ἀναγκαῖόν ἔστυν, 

ἔπειθ᾽ ὅτι πολλὰ τῶν ὄντων τρόπον τρνὰ ἀρχαῖς τισὺν 

ἔοικε κατὰ φύσιν, ὥστε. μὴ παραδέχεσϑαν τὸν ὑπὲρ αἴτίου 
λόγον" πρὸς δὲ τούτοις διαμαρτάνουσιν ἐνίοτε, ὅταν 
᾿ἀγνοούμενα καὺ μὴ ὁμολογούμενα καὶ ἀπέθανα λαμβάνον- 
τες ἵχανῶς οἴωνταν λέγειν τὴν αἰτίαν. τοῖς μὲν οὖν οὕτως 
αἴτιολογοῦσιν καὶ τοῖς πάντων οἵομένοις δεῖν λέγευν αἰτίαν 

οὗ δεῖ προσέχευ», πιστεύείν δὲ μάλλον τοῖς ἐκ τῆς ἔμπει- 
ρίας ἔς πολλοῦ ταῦ γρόνου κατανεγοημέγοις" αἰτίαν δὲ τῶν 
ἐνδεχομένων δεῖ ζητεῖν, ὅταν μέλλῃ περὶ τούτου γνωριμώ- 
τερον ἢ πιστότερον γίνεσθαι τὸ λεγόμενον. αὕτη μὲν ἢ 
τοῦ Διοκλέους ῥῆσίς ἔστιν, ἔς πείρας μόγης ἐγνῶσϑαι τὰς 

Ζανεγ ἦέ, ΟἿ ἤ00 τρέσεξητα δογιωτε μέθας δοπείπ σεῦ, α ψ6-- 
γέξαέα ἀαμαφιωαηιατι αὐογταγίξ. μὲ σεῖο Μπριρζίογιοην σαιι-- 

}ἄβ, οῃ' οζαζοϊέοοεε πτρέγέατιΣ, αμξ αἰριτπ, αιοὲ ὠτέπαπι οὲ- 

ἐὰπξ, «οἱ αἰζωμα φειίώρξαπι. ο)ωδηνοαξ ῥγαρήεμέ, τγϑαϊδηαϊας 

ἀιρξιρτνατῖ, ἔρποΥ 6 ΨΖΑΦΙΙΤ', ῬΥ πιο, φιοα ἤσερ ἐγιχιμῖγε-- 

γ ἤαμαῖ Κγεφιεπε κα τῦ8 Δὲ πϑοῦα, αρίπαθ, φιο 

περίέα πὲ ἐπι Τοχιόπῳ παΐσα, φιαθ ῥγέποίρεῖθ φιρὶδιεδείαπν 

ἐς παέμτα μα φιοκζαπιπιοίο “πὲ Μέιπιζίδα, τςῆ πρζΐίαπις 

σαφίας γαίέοποην αὐπιξέδαπε; αὐ πάσα πιοπγεμσιφμαπι ζαζζω- 
ΟΣμαγνέ47:, φωΐπι Σσοσα 6έ Φοη γον, πόα αώ- 

πιοεΐτεε φρογ  ἐπεξίέα υποηάο αδωπαδ οαμίῳπν ζρίαπι 

᾿ογεαμηξ (δ αὔῆρπαῇε. Ομοοίνοαᾳ πόθ ἔξ8., φωὲξ δατοίας 

ἐ)ωθπιοαϊξ αὐόττξ, πόφτε ἐΐ8, χερὶ εἶδ ογεγυεζιδ σαι ρει-- 

ξαπέ ε{Π8 γεώώεπαάαπι, εἰ αἰδεπεπαζιοτι, {861 ροέξια ἐὲδ, χιίας 

αξέωσαα θαρογλεγέξα βεεγιωι ἐαρίοταία, ογδαοπαπε; μος 

γεσσν αἰξσηι Ῥοιάμπιιδ, σας οὐδ ἐπφι ἐγ οηιαῖα," φμαπαῖο, φιοῖ 

“6 ἐρῶς ὠϊοέπειιες, »}ἶι6 “ρεναπιτιβ ζΌγ8 ποέιόπε πιαρὶδ ὧο πια- 

δὲθ ογεαξῥἑίΕ. Ηδθο ἕαπὶ Ὦϊος 8. νοῦρα, [ο]14 ἐχρογίεπεα 

ε 



ΒΙΒΑΙΟΝ «Α. Ἶ 451 

Εᾶ, ΟΒβαττ. ΨῚ. ἴ5ο1. 502. ἙΔά. Βα. τῦ΄. (θ05.) 

ἐν ταῖρ τροφαῖς δυνάμεις ἡγουμένου, καὶ μήτε ἔκ τῆς κατὰ 
χρᾶσιν ἐνδείξεως, μήτε ἔκ τῆς κατὰ χυμούς. οὔσης δὲ καὶ 
ἄλλης τῆς κατὰ μόρια τῶν φυτῶν, οὔκ ἐμνημόνευσιν αὐτῆς, 
λέγω δὲ κατὰ: μόρια φυτῶν ἔνδειξιν, ἢ πρὸς ταῖς ἄλλαις 

ἐχρήσατο Πνησίϑεος᾽ ἐν ταύτη γοῦν ἕτέρας μὲν δυνάμεις 
ἔν ταῖς ῥίζαις εἶναν τῶν φυτῶν ἐπιδεικνὺς, ἑτέρας δὲ ἐν 

τοῖς καυλοῖς, ὥσπερ γ8 κἄν τοῖς φύλλοις, καὶ καρποῖς; καὶ 
σπέρμασυν ἄλλας. ὅτι μὲν οὖν πεῖρα διδάσκαλός. ἔστιν, 
ὥσπερ ἄλλων πολλῶν, οὕτω χαὶ τῶν εὐπέπτων τε καὶ δυσ- 
πέπτων σιτίων, εὐστομάχων τὲ καὶ πακοστομάχων, ὕπακτι- 
χῶν. τε καὶ λαπακτικῶν καὶ σταλτικῶν γαστρὸς, ἅπαντες 

ἴσασι, πῷν βραχύ τυ συνέσεως αὐτοῖς μέτεστι" σφάλλονται δὲ 
ἔν αὐτοῖς τούτοις οὔκ λίγα, χωρὶς διορισμοῦ ποιούμενου 
τὴν πεῖραν, ὥς πᾷν τοῖο περὺ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων δυνά- 
μεως ἐδείχϑη, κἄν τῷ τρίτῳ περὺ χκράσεωγν. καὶ παραπλή- 
σιά γε τὰ σφάλματα ἔστυν ἑκατέρωθεν. [202] διὸ καὶ 
γοάφειν ἐνταῦϑο, τελέως, ὥσπερ ἐν ἐπκξίνους, τοὺς διορισμοὺο, 

Αἰϊτηθηξουατη  αοιϊ αΐεβ ὩΟΡῚ5. ποΐα8 οἵΐβε δι δ 5, ποῖ 

ΦΧ ἡπάϊοαπουῖρτιβ, (18 Θομ ἃ ΟΠ ΡΟΥδιαθυΐο ἔππι 8 [ρος 

᾿τΊΡτι8 Γαπηασιΐασ: ἀπατα δαΐθιη, 4πᾶ6 6 1 ρῬαχξριι5 ρ]ατέδν 

ταμη, 4116 Δῃπιο το ῇτοξ ἡπιἀϊοαΐίο, δ᾽15 ποῖ χχιθγαΐτῖέ, Ὅϊοο 

ϑυΐοπι, ῬΑΤ ΡῺ5 Ὁ] πίαγπτα 1πατσδίποσιθέη ἡπι6[86, απ ῬΥδ6-: 

ἴοχ 4115 Μηδίθαβ οἷ αἴπδ; ΡῈ. πάπσ ϑηλῆ ἴῃ Ρ]Δπί15 

41145 αυϊάθμι τδαϊοῖρηβ, 41165. ὉΔΆΠΡ5 ζδομ! αἴθ ποῖα 

οἴπαϊ!, αποπιαδιημοάπτῃ οοτίε οἵ 90}115,. εἷ ἔγποῖρυβ, οἔ 

[ουατπῖθη5 41145. Ὁποᾶ ἐριξαν οχρευϊθιξία, πὶ Δ11ᾳ ῬΊετα- 

απθ,; 1ΐα δῇ ΟἿ᾽ ααἱ ξ80116 πὲ [δρὰβ οοποοσπαιιέητν, «αΐατια 
Βομιδοῆππι Ἰπνοπξ, δαὶ οἴεπᾶατξ, ἀδμίατια απ. ἀντι ἀπι- 

οαπΐ, Ἰαχεοηΐ, δὺς Πῆδηξ, τοὸ8 ἀοσθαΐ, Ὥθπιο 6, ομἱ να] 

ἰαπσπι 6 πιθχιῖβ, ααὶ ἡρτοσοῖ: σϑθίοστιπι ἴπι Ηἴ8 105. 

ΤΟΣ Ῥαγμτὰ ζΑΙ τ εΐατ, 4Ὲ1 οἱΐγα ἀΙΠΙ ποίϊομιθιι ζδοίπαι! ἀ6 
τοΡι5 ῬΘΥΙΟαΪῃ πα, τὶ ἔπι ΟΟΙηχη γΐδΥ]5. ἄἀθ πηι Ρ]Δοίπιπι χη6- 

αϊοαγηθιηΐοστιτη ξαρα]ΐαῖς., αἴᾳφας π ἕοσεΐο ἄθ ἐθιηρδγαπιοτν- 

ἐἰϊ ἀδιπομβγανίμιμβ; 80 ἴδηθ, ααΐ πΐτο ατι6 σοι ἐξατ- 

ἴὰγ ΘΥΤΟΥΘΒ, πιαϊίαηι Ἰηΐον [6 ἔππί ἢηλ1165. Οπαρτορίεον 

μος ἀποαπο Ἰοῦο δοοιχαΐίθ, τ 116, ΑΙ χοίϊοχε5. ἐοχίροσο, 



458 ΤΑΖΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ ΖΥΝΑ͂Κ. 

ἙΔ. ματι. ΨΙ. [502.1 Δ. Βα. ΤΥ͂. (θο5.) 

οἷς προσέχων τις ἀσφαλῶς εὕρήσει τὰς δυνάμεις, οὗ “κατὰ 
τὴν ἐμὴν προαίρεσιν, ἅπαξ ὑπὲρ ἑκάστου. πράγματος εἴω- 
ϑότος γράφειν, οὔκ ὃν πολλαῖς προγματείαυς διερχομένου 

τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν. ὅπερ. οὖν εἴωθα ποιεῖν, οὐδὲ νῦν 
παραλείψω, τρς χρησόμεγος τοῖς κεφαλαίοις τῶν διο- 
ρισμῶν, χκαϑ' ὃ τὸ ἂν ἐγχωρῆ μάλιστα μυιχϑῆγαε σαφηνείας 
δυντομῖᾳ. δ: δὲ ἀφ᾽ οὗ. διὰ στόματος ἔχουσιν ἅπαν- 
τες; οὐκ ὀρϑῶς ὑπὸ Ποασιστράτον γεγραμμένου, μήτε τὸ 
μελίκρατον ὑπάγειν τὴν γαστέρα πάντων, μήτε τὴν φακῆν 
ἐπέχειν, ἀλλ᾽ εἶναί τινας, οὐ πρὸς τῷ μηδέτερον πάσχειν 
ξτι καὶ τοῖς ἐναντίους περιπίσρεούσω,. ὡς ἕστασϑαν μὲν ἐπὶ 

τῷ μελικράτῳ τὴν γαστέρα, λαπάττεσϑαν δὲ ἐπὶ τῇ. φαπῆ, 

καί τυνὰς εὑρίσχεσθαν τὰ ὑπὸ “ρέα ὅᾷον πέττοντας, Ἴ, 
τοὺς πετραίους ἰχϑύας. ἐγώ δ᾽ ,ἀεὺ τοὺς τοιούτους Ἰφόμην, 
(ἄρξομαι γὰρ ἀπὸ τῶν ὑστάτων,). ὅποϊον τὸ σύμπτωμα γυνός- 

ἔγὸν αὑτοῖς δείκνυταν τὴν ἀπεψίαν τῶν πετραίων ἰγθύων, 
ἄρα γ8. βάροο τὸ κατὰ τὴν κοιλίαν, ὡἐ δοκεῖν ἐγκεῖσθας 

αὐἴραο, 4815. ἱπίθξαβ Βησοΐουσμ δου  δἔθ5 οἱΐγα ΘΣΤΟΥΘΩ, 

φοίδὲ ἀεργθμοπᾶσθσο, παπδαπδασαιι τηρεῖ οἱ᾽ 1 ΠΕΊΣΕΙ, (αὶ 

ἔδιμοεὶ ἀυπίαχοί ἄθ ἀπδαπθ τῷ (ον Υο (ὈἸθατι, του) εδάδθηι 

ἅνι χρ 18. σΟχηταθηξον 8 ἃ6 ἐἰβάθιῃ Ῥαῆηπι ἑπουίοατο. ἴ08- 

ἰαΐατα σῖτον τλη! του, τ6 πᾶπο απ 6 Ῥυδοίοσιιϊξίατα. 

δαγοῦλαβ ἰδιϊιπαχηοᾶο αἰ Ππποτομασα, άπ δα Ὀγανϊαίθ, 

ἥδατα οταίϊουβ Ῥδυϊριοτῖξαβ Ῥαίξθξαν, σοτηρ!θχασιθ. [.- 

οἱρίαμπι δπΐθτ Ὁ 6δο, απο οχμιθηβ οὶ {πὰ ΟΥΘ, ἀποᾶψαθ 

Ἐγχαπῆνοῦαβ ταῖπταβ τϑοΐὲ (ουίρβέ, τηθπογαΐατα σξᾷοτοθὲ αἷ- 

να πὸ ομΐν!5 ἑαθάτοοτθ, Ὥθαπθ Ἰόπέθμῃ σομῖροτο, [ρα 
ᾳαοκάδμι οἴ, “01, φῬταθίοσαμαιη απο πθηΐγττ ἐχρϑ- 

τἰπαῖττ, ἢπ οοπέγασίθ οἔίθγῃ Ἰηοὶδανί, τῷ Πῆαξαν φαϊάδμι 

αἷβ αἵνηβ ἃ πιοποζαΐο, Ἰακεΐῃν αὐ, ἃ Ἰεηῖο; φῬσδβθίοσεα 

αποκάδια πναμῖ:; απ Ῥαραΐαπυ ταΐπουὶ Ὡδροῖο, φαδπι 

ῬΙίοεβ [ἀχδίϊοβ, σοιβοιαπί, Ἑαϊήάρτη ἃ 1{π15 ἔδιρδσ [ο- 

160 (οἰ[οίίατε, (πάτα ἃ Ῥοβυθμιβ Θχογάϊαν,) αποάμπαπι ἡρῇ5 

Γγιηρίοτηδ δοοϊᾶδὶ, αἴιο Ἰπαϊοθηξ, [8 [αχαίτθα. ῥἱΐδοθ πῸπ 

οοχεῖα, πΐγανημε Ῥομᾶάηβ αποάδαπι πὰ ψοηϊσίοαϊο, αὐ 1π|Π8 7 
΄ 



ΒΙΒΑ͂Ι͂ΟΝ Α 4δο 

ἘΔ, ΟΒανς. ὙΤἹ. [302.7 - ἘΠ. Βεῖ. τ΄. (5ο6. 904.) 

μόλυβδον, ἢ λίϑον, ἢ πηλὸν, (οὕτως γὰρ ἐξαγγέλλουσιν 
ἔψεον τὴν ἐπὶ ταῖς τοιαύταις -ἀπεψίαις αἴσϑησιν,) ἢ δηξίο 
τι ἐν. αὐτῇ φαίνεται “γυνομέγη σαφής; ἢ πνευμάτωσις, ἢ 
μοχϑηρᾶς ἐρυχῆς. αἴσϑησις. εἶθ᾽ οἵ μὲν ἐρυγὴν αὑτοῖς 

ἔφασαν γίνεσϑ' αν κυνσσωδεστέραν;, οὗ δὲ δήξιν ̓  οὗ δ᾽ ἄμφω, 
τούτων οὖν ἐπισκεψόμενος ἄγριβῶς τὰ κατὰ τὸ σῶμα, πολι- 
λὴν εὗρον ἀϑροιζομένην χολὴν ξαν(δοά)ϑὴν ἐν τῇ κοιλέφ. 
κατά τινα δυσκρασίαν, ἢ κατασκδυῇς ἰδιότητα. λέγω. δὲ 
χοτασχευῆς ἰδιότητα, διότε τῶν ἀνθρώπων ἐνίοις ἐξ ἥπα- 
τὸς εἴς ἔντερα παταῤῥέοῦσα χολῇ. εἷς τὴν ποιλίαν. ἐπανέρ-: 

γεται; χρᾶσυν δὲ μοχϑ ηρὰν, ὅταν αὐτοῖς ὑπάρχη φύσει 
τὸ ϑερμὸν δριμὺ αὶ δαμνῶδες ποὶγ ὡς ἂν εἴπον τις, πύυρ8- 

τῶδες. εἰκότως οὖν. τὰ ϑύσφϑαρτα, σιτία τῶν εὐφθάρτων 
μᾶλλον οὗτον πέττουσιν, ἐπειδὴ τὰ μὲν εὔπεπτα ῥαδίως 

ἀλλοιοῦται μὲν καὶ διαφθείρεταν, τὰ δὲ δύσπεπτα δυσαλ-: 
λοίωτά τέ ἔστυν καὶ δύσῳϑαρτα. ταῦτα γοῦν, ὅταν ὄμι- 

ῬΙΌπΗὶ, 81 Ἰαρίᾶϊδ, απὲ ΤἸαΐξ αὐἰάδοτα ἐποαχαροτθ ἐρῇῆς 
γἱάραΐξατ; μος μθρθ χιοᾶο αιϊάατη, 4πο ὃκ. δΒαγαβοο- 

ταραϊ οὐ τξαῖθα5. ἔδαμμα. Ῥεχοϊρίμπε, υξουρυθίδίωυ.: δ. 

τον ἀϊοαϊίομπθιι ασυαπᾶδτα χαδυϊξεβα ἴπ ἱρίο, δὴν Παΐατα, δὰ. 

ταοίατῃ συάνθτα ἰθηϊαηέ, τι 41} ττδοχαϊθηΐοπι τπδρὶβ 

ΒΡΪ ταοΐαχα δοοϊᾶοχοα, 4111 υποταϊοαίοπδια, ποππτ}Π1 τὐτᾶνη-. 

ἂπθ τοίροπᾷοτυσξ. Ηοτθγα Ἰρίίπρ. σογρονῖθ Παρίξησο, 411::- 

δΘμΐου οομπέθηιρίαίμβ ἀθρυεβοπαι, 81Π8 ἔσλνδθ σορίατα Ζπ 

ψοπίγίοαϊο γ61 ΟΡ Ῥγδυδτῃ αᾳπαπηρίατη ἰοιηρουίθα, σοὶ 

ῬΧΟΡίΟΣ Ῥϑουηίανοπι οομ ξαϊπογιθτα οἷΐβο δοεγναίαηυ: 906- 

ΘΌΠΑΥ ὁπ. ϑυιΐοσα ἄϊοο.. σου τ οποτι ἀπομαγη ΠΟΥΣΣΌΣΡτΙ5 

φιαβηυβάθτα ὈΠΠ15 6χ θοροῦ ἴῃ 1βίοβίπα ἀοἤτιθηβ. 19 σοῃ-- 

ἘΣΙΟΌΤατη τοάπχααϊ; Ῥγανᾶτῃ ψετο ΤθΙΏΡΘΙ Θγη, ΑΠΌ σαίοΥ,, 

τπιδίμγο ἱρᾷ5. Ἰποῖς αονὶβ ἂρ χπογᾶδπκ ςἕ, πὶ πο ἀΐοδην,. 26-, 
Ὀυ115. Ῥχοϊπαθ ρὰτ δῇ, τῖ 161 οἱδαυία οουταρίῃ ἀ18161116 - 
τλΘ]1π8, ααατι 5401116, σοσταπῆ; αἀυαπάοσαίάθιι, στι8δ6, ζ4- 

οὐϊθ. φομοοημαμηξατ, Ζ80116 Ἰξογι αἰξθγαηΐξην ἀο σογγαπιρθη-- 

Ἐὰχ, οοχέχα, 4186 οοπιοοοία ἔμπξ αἰ ΓΒ ολΠ6, πιοὰ ζ66116. 4τπ|ο-- 

46 ἴαχα δἰξογαπξαχ ἕαχα, οΘοσχαταραπίας, Ηδαθο οεγίθ, ἢ ἴα 



ἀξο ΤΑΛΗΚΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΏΝ ΖΦΎΝΑΜ. 

Ἐᾶ, Οπματε, ΥἹ. [505,} ἘΔ. Βεῖ. τ. (ὅο4.) 

λήσῃ πολλὴ ϑερμασίᾳ, πέττεταν μᾶλ λον Ἕ ἢ εἴ σύμμετρον 
ἔχουσι πλησιάζοι. χατὰ τοῦτον μὲν οὖν τὸν λόγον ἔγιου 
τὰ βόεια, χρέα ὅᾷον πέττουσι' τῶν πετραίων ᾿χϑύων" ἡ φακῆ 
δὲ ἐνίοις ἐκταρόττει μᾶλλον, .7 ἐπέχεν τὴν γαστέρα. κατὰ 
τοιόνδε τινὰ λόγον, ὡς ἐπιδέδεικταί μον κατὰ τὰ περὶ τῶν 
ἁπλῶν φαρμάκων δυνάμεως ὑπομνήματα, παϑάπερ ἂν τοῖδ᾽ 
ὑφ᾽ ἡμῶν σπευαζομένοις ἐξ ἐναντίων οὐσιῶν τ καὶ δυνά- 
μδὼν ἔνια συντέθεταν, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπὸ τῆς 
φύσεως οὔκ ὀλίγα τῶν ἁπλῶν εἶναι δοκούντων σύγκειται. 
τοιοῦτό τι δὴ καὶ περὶ πολλῶν τῶν τροφῶν ἐστιν. οὗ γὰρ 
ἢ. φακῇ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐράμβη, καὶ τῶν θαλασσίων 
σχεδὸν. ἁπάντων τὰ ὀστρακόδερμα καλούμενα σύνθετον 
ἔχεν τὴν φύσιν ἐξ ἐγαντίας δυνάμεως. ΄ αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ 
ατερεὸν ἑκάστου σῶμα βραδύπορόν τέ ἔστι καὶ σταλεικὸν 
τῆς γαστρὸς, ἡ δὲ ὑγρότης ἐρεϑίέζεν πρὸς ἔκκρισιν. ἀκρι- 
βὴς δὲ ἀπόδειξις ἔκ τῆς ἔψήσεως γένεταν, τοῦ μὲν ὕδα- 
τοῦ; ἐν ᾧπερ ἂν ἕκαστον τούτων ἑψηϑὴ, λαπάττοντος τὴν 

του] αχα σαἸογοτι ἱποίάοτίπε, σοαυάνιιν πιαρὶθ, ααδπι ἢ 
χποάογοῖο οσοαχγεσϊπξ. Αἴαπα μᾶς φῬγοξθοῖο ταίϊουιθ δοοϊ τῇ, 

πξ πιοπλ}11 ΒΡ αΪατα ἔβο ]Ἵτι5, ααατι Ῥ1σ65 [ἀπκαί1165, οοχι- 

. “ιοίατπιξ , 1615 δαΐθαι απ αβάσχα δἴναπι σπονθαΐ τηδρὶ5, ΖΠ Δ: 

ἀπθῖροαΐῖ, ποὰ 4116 χαίΐομιθ, ἀπᾶτη πξ ἦπ σΟΤΩΤ ΘπζΑΥ 18, 

4ὰος ἄθ βιπριτοῖτιπι τα θαϊοδιθινζοσασα Ταοαϊξοαίθ σου οτ!ρΠ- 

χαπβ,, ἀομιοι ἤγανίπιαβ. Οποπιδάτηοάδπχι οπΐτῃ οχ 1185, {86 
ἃ ΠΟΙῚ5 ρυϑθραυδυΐαυ, ὩΟΜΪ4., αἀπᾶρ6 Ταορι]ίαΐοχα δὸ [8-- 

Παυέίαγα μπαρεπὲ σομξραχίαγη., σοχηροχιππξαγ, ἴΐα εξ παΐαγα 

ἡρία Ῥουτλαϊία, 4880 ΓΘαΓαΣ ΒχαΡΗΟΣἱ δρραχοπέ, σοιμητηϊοπῖξ; 

ᾳποᾶ 2π ῬΙεΥΊβαμα δἸτηθη8 σοχπρουῖαβ Ἐξαπίτε πὸπ 16 Η5 

[Ιοἷα, [64 οἱ Ῥγαίποα, δα δᾶβθο χηατῖπια ργοροιποάππι 

οτημΐα, ααῖρὰβ {εῖδα Ῥ»Υὸ ομΐθ εἴ, σοπιροἤέὝαχι δα Ῥαρπαι- 

ἜΡ.5 Σαοπ! τα Ρα5 πιαΐστασ ἔππξ (οΥΐα : πᾶμ ΓοΠἄππὶ οἂ- 

γαβῴαθ σουρτιβ ἴασάθ ρευιαθαΐ αἰναπαὰς ΒΗΪΈ, Ἠυτηοῦ νΈτο 

Πχηϊαὲ δᾶ. οχοσθἥομθ. Ἀππτιθ ρόῦτο ταὶ ὃχ οοοίζοχιθ 

πλδτῖ6 Πα Γαγοΐξαν ἀθσηοηβγαϊίο, φασι δααα, ἴπι ᾳπα ἀϊοξοχασα 

ᾳποάααθ᾽ ζμοχῖε ἀεδοοοξααη, αἰνὰ ἰαράποαξ, ἐρία νεῖο 



ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ Α. ἀδι 

ἘΔ. Ὁματι, ΨΙ. [50., 555} ἘΠ. Βα, νὰ (θο4.) 

χοιλίαν, αὐτῶν δὲ τῶν σωμάτων ἐπεχόντω». καὶ κοτὰ τοῦτο 

τυνῶν ἀκούση λεγόντων, ἐὰν πρότερον πράμβην φάγης τῶν 

ἄλλων συτίων μὴ λίαν ἑφϑὴν, καὶ εἴς τὰ σκεῦος ἔχον ἐλαίου 

“αὐ γάρου μετακομίσης ἀϑρόως ἔ; τοῦ λέβητος, ὑπουχϑή- 

σεταν τὴν κοιλίαν, ἄλλων δέ τινῶν τὴν παλουμένην δύο- 
εφϑον πρόμβην σκευαζόντων εἰς ἐπίσχεσυν τῆς γαστρύς. 
[205]: ἦ σχευασίᾳα δὲ τῆς τοιαύτης κράμβης ἐστὶ τοιάδε. 

προεψήσαντες αὐτὴν ὕδατυ, τοῦτο μὲν ὅλον ἀκριβῶς ἐξαίρουσι 
τοῦ λέβητος, ἕτερον δὲ ἐπεμβάλλουσνι κωϑαρὸν θερμὸν, ἔν 
ᾧ πάλιν ἕψουσν τὸ δεύτερον, ὕνα, εἴ τυ μετὰ τὴν προτέραν 
ἕψησιν ἔτυ λείψανον ἔσχε τῆς οἰκείας ὑγρότητος, ὅλον ἐκ- 
χρυϑείη. πᾶσι γὰρ τοῖς ἕψομένους ἔν ὑγρῷ συμβαίνει μετα- 

λαμβάνειν τὸ ἅμα, τῆς ἐκείνου δυνάμεως χαὶ μεταδιδόναν 
τῆς ἑαυτῶν. καὶ τοῦϑ'᾽ ὁσημέραι γιγνόμενον ἐπὶ τῶν ἔν 

τοῖς ζωμοῖς ἕψομέγων ἔνυ σον μαθεῖν; εἴν οὖν ὄσπριόν τι 

τὸ ἑψόμενον, εἴτε ζώου μόριον, εὔτε λάχανον εἴη. τὸ μὲν 
γὰρ ἑψηϑὲν ἐνδείκγυται 7Εθομξηριε τϑ καὶ ὀσμώμένοις τὴν 
τοῦ ζωμοῦ ποιότητα, καὶ δύναμυν, ὃ ζωμὸς δὲ τὴν τοῦ 

σούρογα πῆδθης. Ἦπις Ὡοηποῖίοβ ἀπᾶῖαβ, αμΐ ἄϊοαπξ, Π 
Ῥναπίοαση Ἰθυῖῖεῦ οοοίατη δὲ νου δὸ σϑρϑηΐθ οΧ 16- 

Βεΐβ ἴω ψα8 δἱϊαποά, ἴπ ἀπὸ Πὲ οἸθῆχη δ βαγπι, ἰταμβα- 

ἴλπι δυΐθ 411085 οἱβοβ ἔπιηρίουβ, αἵντισν Γπράποοϊ. ΑἸ105 
δυΐϑη) νἱάφθαβ Ῥγαίμοαμι; 4:88 18 σοοΐα πρποπραΐαι, δά 

σειν 18. ΘΟΒΙ ΣΙ] Οπθὰ πο τη ἀρράτασθ, συ ρίαν 

δαθδθ ῬΥΪῚ8 ἱποοχουίηῦ, δήσδτη απο τοΐαπι οχ Ἰεβροΐθ 

οἴπηάπμί, αἰΐαμπα αδπΐαχα αἰζαπάπηϊξ ρατασι οἕ οα]άδτη, 115. 

πὰ ταν 8 Ῥγαίποαια [δουπιο οοαππαΐ, αἱ, ἢ απ ἈΓΟΡΥΙΣ 

ἴαροὶ ῬΟΗ͂ Ῥχίοσθμι ἀβοοοίάζοποιῃ Βαρυΐξ τϑϊϊασθπι, 1 πᾶς 

Ῥθϑηχίαβ ἀθρομαῖ; ουὐληῖραθ. Θπλι, απᾶ6 1π ᾿πιβιοσε δοάθται- 
τιν, απ σϑηΐξ, αὖ ᾳυϊάδαχη 40 6708 ζαοιξαία πὶ ἴς ἄοιῖ- 

νομὲ,, δ .(α [χὰ ὑἹο πηι Ῥογξϊοπθμ δ᾽απαῖα ἱρῆ πραγ 

ἐαυέην. [ἃ αυοᾶ 1 1183, 4π4 6 1π 7υγ6 ᾽]16πὸ δἰ ἴχϑιητιβ, 

ἢν Ἰοραπιθη, ἔνθ δηϊγηδηξβ ραγ85, ἔνε 0108 1ᾷ Ζπου 

ἀιομαϊς 01 ΠΙοοὲ ἀϊοευο: τὸβ παπιάτθ ΘΠἴχα ἴδπι βυίξα 

απᾶπι οἸδοία ἀρῆτι5 ἤπχῖδ., ἔρξατα δὐΐθηι 75 τοὶ, φαδθ 1 
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ΤΣ Τ᾿ ΖΗΝΟῈ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΏΝ. ΖΎΝ ΑΙ. 

ἙΔ. ΟΒατῖ, 1: [905,1 ἘΔ. Βα. ΤΥ. (ϑο.) 

καὶ αὐτὸν ἑψηθέντος, ἔἘξεστε δέ σοῦ παντὸς τοῦδε τοῦ 
λόγου τοῦ νῦν ἡμῖν προκξιμέγου τὴν ἀλήθειαν οὕτω βα- 
σαγίσαν, ἐαϑεψήσαντν ἢ, φυπὴν, ἢ πράμβην, ἢ τὸ τῶν θα- 
λαττίων ζώων ὧν εἶπον, εἶτα δ᾽ ἡδύναντν τὸ ἀφέψημοα δὲ 

ἐλαίου καὶ γάρου παὶ πεπέρδως, ἔπειτα δόνεν πίνειν, ἂν 
᾽ ω Ἁ ἡ ττςτ ᾿ ΄ ὁ ΄ 

βούλῃ, παϑάπερ γε "αὶ δὶς ἑψήσαντυ τὴν σράμβην" ϑεάση: 

γὰρ ἐπὶ μὲν πόματι διαχωροῦσαν τὴν κοιλίαν, ἐπὶ δὲ τῷ 
στερεῷ σώματι -στεγνθυμεένην: οὐδὲν΄ οὖν ϑαυμαστὸν ἕνίοτε 
σερόφους τε γίνεσθ' αὖ καὶ ἐμπγευματώσευς ἐπὶ τοῖς τοιού- 
τοις ἐδέσμοσυν, ὅταν ὅμω, τοῖς ξαυτῶν χυμοῖς ὅλα τὰ σώ-. 
ματα ληφϑῆ. μάχη γάρ τις γίνεταν πρὸς ἄλληλα, τοῦ μὲν 
στερεοῦ σώματος Ἰσχομαίοῦ,. τὲ χαὺ βραδύνοντος : ἐπξιγομρέ- 
γης δὲ τῆς ὑγρότητος ἐπὸ τὴν ὄκρισιν, ὧς ἐάν γε τὸ δά- 
πγὸν ἐχερυϑῆ, παύεταν τὸ σύμπτωμα, μένοντος δὲ αὐτοῦ, 
καὶ. σεροφοῦσϑαν καὶ πνευματοῦσθαν. τὴν ποιλίαν ἄναγ- 
χαῖόν ἔστιν, χαὶ πέρας γε τούτων ἐστὴν ἡ τῶν στασιαζόγ- 
τῶν ἔκκρισις. ἔπεὶ τοίνυν ἐνίους μὲν αἵ γαστέρες ἕτοιμου, 

πρὸς ὑπογώρησίν εἰσυν, . ἐνίοις δὲ. -ξξηραὺ “αὺ δυσέκπεριτοι, 

[8 οἢ οἴῖπα, ᾳαοηξαίοπι 40 ζαουϊξαΐοτα τοργαοίοπίαί, Ὑοίζηβ 

ῬΟΥΣΟ; ΑἿΣ πσπο, ὭΟΡῖβ5. 6 Ῥγοροβίηβ, [οι βιοπῖθ ψουῖτα- 

ἐθηὶ Ῥοΐενῖβ Βο Θχρίοσατο ᾿ιϑπξθμι, ᾿δῃξ ὈΓαἤίοατα,, δαέ, 

«ἀΠαυοᾶ. τἧανρίπογθνα ὑποηποχᾶξοσιιτη “ ΔΗ Πγ8 1Ἰτίπν ἄεοοάηϊῖίο, 

φῬοῖϊβα ᾿ἀξβοοοΐατῆ οἷδθο, σατο Ῥίρεγαπβ φοηῃάιξημν, ὀπὶ 11-- 

Ῥμθυιΐ; Ῥεοριμδῖο; Ἰάθιι δοιίο 1π Ὀχγαῖποα 818 δοοΐα: νἱᾶδ-" 

Ῥὴ5 ᾿οπἶπι, ροϊοιμβ φαΐάομη αἰναπα ἀ{|π|, ΓΟ ΠΟΙ δαΐειη 60Τ- 

ῬΌΣΙ5. οἷα σομῆηραυ:. παγθ ποὸὰ οἵδ, σαοᾷ ταΐγευατιγ, ἢ 

αὖ. ΒΟ) βοθιηοαξ οἱρὶδ, φαδηπᾶο, οατα. Ἰρίογχεχη ἔποοο 5011- 

ἄππν σουρὰβ Γαπυρίθγη ἔπουῖξ, ἑουταῖπα ᾿πίθογάαση ἐξ. 1η14-- 

ἘΙΟΣ 65. οὐϊαυΐαν: Ῥασπα οὐ σπδοάδην 2ηΐον αὐτοιπαπο Βΐῳ 

σαι [ΟΠ ἄπ; φαΐάθη: σοΥρὰ5. μαουθαΐ αρέπαα 'δὸ ἰαταθέ, 

[πδοτ5. δὐυΐεῃ δὲ οχογθίίομιθη; ῥσορεγθῖς ἰᾳαὸ οαἴα, - β;, 

ᾳαοᾶ τποτάϊοαξ, ὁχογθίατα ἔμπα, ὀδαξ. Γγηιρίοτηα, Πα 

ἸροΥδίοτ, σΘΠΐΣΘΙ. ἐοΥ γα Πρὰ5. 6ὸ Φαεθα5. ᾿πίοπατι 6 π6- 

οοἵξθ, φ«οῖραβ [016 ραρηαιίάη δσοσοῖῖο ἥπθια ἱπροπδῖ, 

ΑΕ ἀυθμ πΟΠΠ}15. σοπίεν δὰ δρογοπάπιι παῤργα βὲ ργο- 

Ῥϑμαίαβ, 41115 δπίθμι δὲ βοοὰβ δὲ. δᾶ ϑρογσϑρᾶμιῃ 41Π01115) 



ΒΙΒΟΖΙΟΝ .2 4ἀδ2 

ἘΔ. Οδετε. ΨΊ. [503,1 ͵ Ἐᾶὰᾶ. Βαἵ, ΤΥ. (6σ4.) 
κατὰ τὴν οἰχείαν ἑκάτεραν φύσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἔδέσμαδι 
τὰ συμπτώματα ἴσχουσι», ὡς ἂν ἐγίοτε μὲν τῇ τοῦ χυλοῦ 

δυνάμευ συνεργούσης τῆς γαστρὸς, ἐνίοτε δὲ τῇ τοῦ στε- 

-Ὁδοῦ. δυοῖν, ) γὰρ αἰτίων ὀνϑισταμόγων; ἕγὸ μὲν τὴν ψίχῃην 

ἀναγκαῖόν ἔστιν ἀκολουθῆσαι, τὴν δ᾽ ἧτταν. τῷ λοιπῷ. 
συμβαίνει δὲ τοῦτο παὶ κατὰ διωϑέσειο τιγὰς τῆς γαστρὸς, 
οὐ φυσικὰς, ἀλλ᾽ ἐν καιρῷ τιῦν γενομέναξ. ἔσϑ'᾽ ὅτε μὲν 
γὰρ ἀϑροίζεταν φλεγματώδης τις ἐν αὐτῇ χυμὸς, ἔσϑ᾽ ὅτε 

δὲ χολώδηφ. καὶ τοῦ φλε γεσεώθους αὐτοῦ τὸ μὲν ὀξὺ, 

τὸ δὲ ἁλυκόν ἔστον, τὸ δὲ γλυκὺ, τὸ δὲ οὐδεμίαν ἔχον 
ἢ ληῖν ποιότητα" καὶ τὸ μὲν ὑγρὸν, τὸ δὲ παχὺ, καὶ 
τὸ μὲν γλίσχρον, τὸ δὲ εὐσλέδαστογ. καὶ τῆς χολῆς ἡ μὲν 

ξανθή τις, ἡ δὲ ὠχρὰ, τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἑκατέρα 

πάμπολυ πεχτημένη, ἵνα τὰς ἄλλας. χολὰς παραλείπωμεν 
τὸς τοῖς ἤδη γοσοῦσιν σώμασιν ἔπιφαυνομένας, ἕκαστος οὖν 
τῶν εἰρημένων χυμῶν ἤτον «πρὸς ἔρρερυσιν γαστρὸς, ἢ πρὸς 
ἐπίσχεσυν ἑτοίμως διακείμενος, ὅταν ὅλα τὰ σώματα τῶν 

ταἰσίαᾳαα Ῥτο ἔμπα πϑΐττα Γγπιρίοτηδιβ, 4π8θ δ᾽ Βηϊπβιποαὶ 

οἱδῖβ Βυτέ, «ὐβοϊθηΐου, αὐτπη σϑηΐεν τίου ατα ατζᾶεη) 

[οοἱ, ἱπίογάπης σετὸ [Ο]16Σ Θοχροτῖβ. ξαοι αὶ οριξιϊδίθτυ: 

ἀπαθιιθ. πδηπῆθθ σομΐραν}18. ΘΔ Β5. ἔτητι} Θομγ 15, τιπατῃ 

ἤρορατθ, δἰΐοσταμι ἑμσοτμθουο δἰξουὶ οἵδ πβοθῆ, 1ὰ Ἰρίστο, 

αὐΐδτα ῬΤΟΡίαΥ. σεν! 5 αἴθοίπιβ αποβάδμι δοοίαϊξ,. τὐδῃ τ|ᾶ-" 

ἅνοβ αυΐϊάοι 11105, [68 : 4Π4πὸ ἔθιαροσα [αροσῖοβ. “Ὁ Ν τσ 

ἐπίπι Ῥἰξαλίο πα Σὰ 60 ἐπϊποΥ θη), παπο Ὀ1Π]οἴατα ἀσοσνα-: 

ΥἹ οοηϊπησιξ: αἴαπθ ἱρβαβ᾽ ρἰϊαϊτοῦ, δἸῖτπ8 «αἸάρηχ δῇ αδοὶ- 

ἅτι5, 4115. (ΑἸ π5,.. 411τ|86 ἀπ]οῖβ, αἴτα8. ἀθηΐαπα ΓΕ Β115᾽ 

φιαιαι5. οἷ αχρεχβ; ταγίαη αἰϊὰ8 οἷ Ἰαυϊᾷπ5., 411:5 

οΥδΙα5., “Αἰῖτιβ. Ὑἱοιάπβ, 611π|5:.ἕ ἀιηραῖι 4015. Α΄ πδρο. 

“ ΒαμηοΥβ Β:ΠΟα ἀ]1π οἷν ἤδντβ, 6 ῬΑ] τάτι : 1 ἀποζατι 

αἰγοστιθ τηαχίμητιην οἷν ΤΥ ἸιΔ]ΟΥΒ. δὲ ψηϊππον85 ταϊϊοηθ ἄ1- 

ΟΥΠΘἢ, πὖ΄ Ἰηΐουῖπι 841165. 6705 ἔρθοίθδ Ῥυδϑίυυ τξαγη, 

4πα8 ἴτπι σονρουΊρτιβ. δθρυοΐατετι5 Θρ  σθηΐ. ΘΊΠΣΒΙ. ἸρίξαΥ 

ΤΩΘΙΠΟΥΑΪ ΒτΟΥ 659: απ. αὰξ δὦ αἰνὶ δχουθεϊοηδια,, δαΐ 

οὐ αβάθῃ τείθη οθπῃ ῬΙΌΥ πηττη Βαρθαμὲ σαουηθηΐ!, ροίθα-- 

απδίῃ Ἰηΐοσγα Οἱροσητη τηθχποχαίογιπι ΘΟΥΡΟχα σῃ [15 
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ἘΔ. ματι, ΨΊ. [5ο. 504. ἘΔ4. Βαῖ, ΤΥ. (δ04.) 
εἴρημέγων ἐδεσμάτων ἅμα τοῖς ὑδίοις χυμοῖς εἷς τὴν κοιλίαν 
ἀφίκηταυ , συμμαχεῖ μὲν τοῖς τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχουσιν, 
ἀντισεράττει, δὲ τοῖς ἐναντίαν. ἔμπροσθεν μὲν οὖν αἰτίαν 

. διτταὶ κατὰ γένος εἴρηνται τοῦ διαφόρως ἐπὶ τοῖς αὑτοῖς 
σιτίοις τὰ κατὰ τὴν γαστέρα φαίνεσϑ'αν διουκούμενα᾽ γυνὴ 
δὲ χαὶ τρίτη τις εὕρηταν πρός τε τῇ. φυσικῇ διωϑέσεν καὶ 
τοῖς ὑγροῖς τ χαὶ στερεοῖς μέρεσιν τῶν ἐσθιομένων". ἔσϑιό- 
μενα γὰρ ἢ ἐδεστὰ καλεῖν Ἢ τροφὰς οὗ διοίσει: καὶ 
γὰρ οὕτως καὶ τούτων οὐδὲν ἧττον ὀνομάζουσιν αὐτὰ, καὶ 
σιτία, καὶ βρώματα, καϑότν καὶ Ἱπποκράτης ἔν ἐπιδη- 
ὔαυς ἔγραψεν ᾧδε" [504] τὰ βρώματα καὶ πόματα πείρης 
δεῖται, εἶ ἐπὶ τὸ ἴσον μένη. “αὶ πάλυν ἑτέρωθι" πόνοι; 
σιτία, ποτὰ Ξ ὕπνοι, ἀφροδίσιᾶ, πάντα μέτρια. τῶν μὲν 
οὖν ὀνομάτων, ὡς ἄεὶ λέγομεν, ἀμελεῖν χρὴ φροντίζοντας, 
ὅπως τις ἂν αὐτοῖο χρῆταυ; συνήϑων 78 ὄντων ἅπάντων 

τοῖς Ἕλλησι, τῆς δὲ τῶν πραγμότων ἐπιστήμης ἀντυποιεῖ- 
σϑοι προσήκει. φαίνεταν δὲ ταῦτα ταχεῖαν ἢ βραδεῖαν 

[αροῖβ ἴπι γοπίσοια Ῥοσνθαξυῖηξ, 115 αὐάθηι, ατ|6 δ͵πβᾶθθι 
ὕδοσγη Γατΐ ζαομ!ταβ, ἔεταμὶ Γαρροίία5, δἀνουίαχσιζαν διῦ6 8) 

115, 4π86 ζαχτιῖ σοπίγανϊαθ. ϑηργα Ἰρίτυν ἀπα8 σθῆθυα σδπ- 

[48 τεοθηζαίνηνιβ, Ῥχορξδι 4π65, ἰἰϑάθιη Γαχηρίϊδ οἱῖ5, ἀ1- 

ψογῆ ὅτι σομίθ οἰοοία5 Γθαπουθηιγ, ΝΌμο νογὸ Ῥυδϑίεσ 

πδίθταίθ οομἤταποποι οἱ Παμῖᾶαβ [ὉΠ ἀάθαπα οἴδοσαπι 

Ῥαγίθβ ἕεσῆα αἀαοᾳαθ δαϊηνομία ἢ. Νεο σγοΐο, ἤν εἄπ- 

1, ἤἥνβ οἱραντία, ἔνε αἰϊπαθηΐα ψοοθβ, ααϊσαπδτῃ ἱπέθγουῖξ: 

Βαυϊάοηα ἔασι 1185. που μρτι8, ἴππὶ οἴΐδη) Ἠ15 τι ΠΙΠΟΥΤ Πτι8, 

Οἷθοβ. δὲ οἴοαταυ. ἀρρϑῆδῃ!β “Οπὶ γοὶ ἰθβ15. οἷ ΗΙρροογαΐεββ 

ἴπ ΟΡΘΥ͂Θ ἄθ γῃηουὴ5 σα σαυῖθτιβ [ουρθηβ δα πππο πιοᾶπιη: 

Ἔοαβ ἀο μοΐιδ᾽ ἐαρεγεγέ οροτγίθξ, ἀν αδῶμ6 εἴξις πλογ γε, 

Ας τυγίηβ 1710 ἴοοο: «Ζαῦον, οέδιμβ., ροξιδ, [Οπεῖσειδβ, ψΨε- 

πλὲ8,. οπιγυέω ᾿πιοάέοονξα. ἴδ6 τιουαϊῖθαβ. αυάθηι οενέα (ποᾶ 

ἔομαροσ ργδθαϊοαπμῃβ) τ|0» ορουἕεξ πὸ8 αἵ (οἱ Ἱοϊξοβ, 160, 

απο Ῥαοΐο ααΐβ ἰρβᾷ5 πιέαΐα, ἸΔΡόσαγθ, ἀππμῦ 68 Ῥυδοίδυ εἴπ 

οὔληΐα Ογαθοῖβ ἤπξ τιπίαΐα, [64 γϑγῦμπε Ἰρίδτπγ [οἰ ηδτι 

οομζβοῖαυ. ΑἸλπιθηΐβ δρὸ ελΐο ἑαγάενθ ἵγαπῆσχε οομιρα- 
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Ἐὰ. Οματέ, ὙἿ. [ὅ94:} Ἐᾶ. Βαἴ. ΥΥ͂, (δο4) 
ἴσχονται τὴν διέξοδον, ἤτον διὰ τὴν ἐξ ἄρχῆς ἡμῶν φύσιν, 
ἢ διὰ τὴν ἐπίκτητον διάθεσιν τῆς γαστρὸς, ἢ διὸ τὴν οἷ- 

΄ 2... , 3 -ν Ἂ- ψ» Ν᾽ ΄ Ζ 

χείαν οὐσίαν, λέγω δὲ τῶν ἐσθιομένων καὶ πινομένγων," 
- αἱ 

ἐπειδὴ τινὰ μὲν αὐτῶν εἰσὶν ὑγρὰ; τινὰ δὲ ξηρὰ; χαὶ τινὰ. 
’ 

μὲν γλίσχρα; τινὰ δὲ εὐϑρυπτά τὲ “αὐ εὐδιαίρετα, καὶ 
- , 3 ΄ 

τινὰ μὲν δριμύτητας ἔν αὑτοῖς ἔχοντα, τινὰ δὲ ὀξύτητας, 
" , ΕΥ , δ... 42: 7 2.5 τ. 5 ΄ " 
ἢ πικρόντηταξ, ἢ γλυκύτητας, ἢ ἁλχυχότητας, ἢ αὐστηήρότη- 

3 [2 3) 27. ͵ ᾽ὕ 

τᾶς, ἢ στρυφνότητας, ἢ τινὰς ἔξωθεν τούτων φαρμακώδεις . 

δυνάμεις ὁμογενεῖς ταῖς τῶν καϑαιρόντων φαρμάκων. ἄἀν- 
δράφοξυς μὲν γὰρ “καὶ βλίτον καὶ μαλάχη καὶ χκολόκυνθϑα 
διὰ τὸ γλίσχρα τε εἶναν καὶ δίύγρα θᾶττον τῶν μὴ τοιού-᾿ 
τῶν ὑπέρχεταν; κοαὺ μάλιστα τοῖς περιπατουσιν ἡσύχως μετὰ 

Π 1 »-» ΠΣ ὩΣ "» ἥ ΄ ᾿ς 55 τ- 
τὴν προσφορὼν αὑτῶν ἐπ ἐδαφους εἴποντος μετρίως" ὃὅλι- 

“ςς - ᾿ 3.“ Ὁ, τ᾽ ͵ 
σϑαίνεν γὰρ ἔν τῷ πκατασείξσϑαι μᾶλλόν, ἢ εἴ τις ἀτρεμήσδε 

΄ ΄ὔ τῶν. πλιὰ ι Σ ὅλάτ. “ 

κατακείμενος. ἂν τούτῳ δὲ τῷ γένεν καὶ τὰ μόρα, καὶ τὰ 
᾿ εἰ ἜΣ ξαρδΣ 

γλυκέα περάσια. ϑείη τις ἄν, ὥσπερ παὶ τῶν οὐγων τοὺς. 
γλυκεῖς καὶ παχεῖς. οὗ δὲ πέπονές τε καὶ μηλοπέπογες ὄὃγο-᾿ 

͵ ΣΑΣ γε ῦγ ᾿ , ι 7: 
μαζόμενον δι ὑγρότητά τ ταὶ γλισχρότητα πρὸς ὑποχώ-. 

ΥἹαυαΥ, 81185. ΟὉ ΤιδίθπυΊοτα ΠΟΠΙΑΠΙ δἷν Ἱπττο΄ σόμ ΠῚ Ι ο--᾿ 
ΘΠ, 4115. ΟὉ νεμί15 ἀϊροβοποθιν ϑοσα ΠΙΠ ατα, ποη- 

τλατι ταῦ ΟΡ Ῥ ΘΟ] Αγ θα Δ] απᾶχά οἰ σα] αΐοταπι δ ᾿ροσυ--᾿ 

Ἰοηίογαση. (Ὁ Πατἕδη; απαπάοα θη) εχ 115 απαϑάδυη μπ-- 

τηῖάα, απαρᾶδμῃι ἤοσα ἀωγανέ ἴαπε, οθα 8116 νι οϊᾶα, 4116 

ΦγΙΑΡ11186. δο αἰνίΓα ἴδ ο1}1, ποππῖ16 ἀθηϊάτια δοσὶ πποηϊδηι "ἡ 

ἴῃ [εἴθ παρϑηῦ, 4116 δοούϑῃι, δαὰΐ δμδτόγο, δαὶ ἀπ]οοαῖ--᾿ 

ὩΘΙΩ,. διιΐ [ΑἸΓαοίποτα, δαΐ αὐουϊξαΐοτα, δαξ δοευθιξαΐο τι, ἡ 

δὰ 411185 δσίσα [ᾶ5. Τασα]αίεβ τ θαϊσαιπθηΐοίαβ οὐ αβάθηι ἡ 

ΒΘΠΘΡΙ5 ΟὨχα 11550. 4η86 Ὀπσαιτθτιβ τηθαϊοδηνθα 15 ΤΏ Γαπΐ, 

ισιπάρια δαρίοχ, ὈΠέππι, τπδῖνα, σπουνριία, ἀπία ππέ 

1όπΐα 80 ῬϑΡ μπγηϊᾶδ; 4115, ατιδ8 [8116 γσπὸτι ἔαχ, σαὶ ουἸ5 

ταρπάππε ΡΟ ΕΠ πηστ 115, «(αἱ Παπιριῖ5. 1115. π᾿ (οἷο 1θηϊξεν 

ΟΡΘΙΩΡΌ]αΩξ, τηοάϊορ οδἄθηξία: πρυιοαξ δπῖπι,- ἢ 615 

σοπου ἴον, ῬΥΟρμ8, ἀπ ἢ ἀπϊείτιβ Ἰασθαί. Ἐοαδη "Ὁ 

ἴῃ σϑῆθῦθ ρόμπαῦβ ἡπἦβ ροίπξ τηογᾶ, ἄπ]οῖα σουϑῆα, εἴ εχ 

νἤγῖ8. 4πα6 ἀπ]οία βπηη} [απὸ δὸ ογϑῆα; μϑρομεβ ψιοίάα, 

εἴ αὰο5. γῃϑϊορθρομαβ νοοδαξ, αὐοα ἩπγῚ Βηΐ δἀοὸ΄ Ἰοπί, 

ΟΑΤΕΝΤΙΒ ΤΟ, ΨΙ, σς 
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ἘΔ. Οματι. ΨΊ. [993.} : ἘΔ. -Βεῖ- ὙΥ͂-. (θοέ..505:) 

ρησίν εἶσυν ἐπίτήδειοί τε. χαΐ δυγαμίν. γε ἔχουσι, μετρίως 

δυπτισήν᾽" καὶ μᾶλλόν ἽΝ αὐτῶν οἵ πέποτεο-. Ἣν ἔνεστί σον 

μαϑεῖν ἀγατρίψαντι Μόριον. δυπάρὸν, [535) ἀποῤῥύψουσι 

γὰρ αὐτοῦ τὸν ῥύπον αὐτίκα, -ταῦτῷ δὴ χαὶ τῶν οὔφησιν 

“υγούντων εἰσίν. ᾿ ἐχ. δὲ τῶν ὑγρῶν, καὶ; ὑδατωδῶν σωμάτων 

ἐστὶ ποὺ τὰ βοοκόκνια καλούμενα. καὶ τὰ Περσικὰ, χαὶ 

ὅλως ὅσα μηδεμίαν ἰσχυρὰν. ἔχειν φιίθεοι πριύτητα͵ τοῖς. 

γενομένοις ἢ ὀσμωμένοις αὐτῶν" ὅπερ, ἂν μὲν ἐπιτηδείως 

ἢ γαστῆρ ἔχη πρὸς τὴν. κάτω. διαχώρησιν., ὑπέρχεται ῥᾳδίως, 
εἶ δὲ μὴ, μένεν καὶ αὐτὰ, μετέωρα; ΣΝ, ὍΣ, ἃ ἐχπρυσῦν. αὖτ᾽, 
τὴν ὠφελοῦντα, μέση 7άρ σεῖς ῇ τοιβίπῆς τῷν ἐδεσμάτων, 
ὕλη τῆς τε τῶν ἐπεχόντων τὴν γαστέρα᾽ καὶ τῆς τῶν σιρο- 
τρεπόντων. « οὖσα βραχύ τι ῥέπεν πρὸς τὸ ἕτερόν, ὅταν γὲ. 
μὴ πάνυ. τύχῃ νωϑρᾶς «γαστρὸς εἷς ἀπόκρισιν, 1) ἰσχυρᾶς. 
εἴς ἀνάδοσιν,. ἐνίοτε γὰρ. ἐπέχει. γαστέρα “καὶ ταῦτα. χαὺ -τὸ 
μελίκρατον, οἷς ἀγαδίδοσθϑν φϑάγεν. ταγέως,. οὐ. προτρέπεϊ 
τὴν γαστέρα: πρὸς ἔκερισιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς, μιχϑεῖσυν ξαυτῷ. 

ψομἹ Πυρἀιιοοπᾷο Γαπξ Ἰάοποξ ἐδου]αίομιψπο πιϑαϊοοντεε. 
ΔΡΠουβομα!. μαϑοιαί,᾿, δ. ποραμν τηθπίτηθ βϑροήδα:, 4πᾶπί: 
ἴδοῖ!ς, ἢ Γογάϊδατη, οἸιϊαπαπη Ῥαγίθη 115. ΘΟΙ ἔΡΙΟα 6.15, Ρ6}-- 

ΘΘΡΟΥ5, ῬΥΟΗΠι8. ΠδμλΟ 6. ΟΟΥΠ65, ἀαϊοσιϊα 1ἢπ ἰρία οἰν- 

Γογτάϊάμπχῃ, «ρῆευρὶ. :, Ἰάθοσια πίον θα, 4τπ|ὲ8 εἶνίπδον ππο-- ἰ 

νϑηΐ, σομηπιηδγαυΐασ, ῬΟΥΤΟ πίον ᾿αιτοῖ ἃ, οοΥΡονα οἵ 

δααοία. [πὶ 4π86 ργϑβοοοῖα νοοϊίαηξ, εἱ Ῥεχγῆοα, οἱ οπι- 

χπο απααθοππαπ6 πΠ]118Ππ|. στιαηεῖθτι8. δα δαΐ οἸ δου 

απα!αύθια. νϑμθπιθηΐθηι τορυαθίθηξαπε; ἀπῶ6, ἢ ἀπίάθη 

νεπίον δὰ ἀο)]οϊθπάμπηι. 6 τγορθηίαβ, ποι δερυθ {πθΗ-- 

ἄππε; ἤη -τηΐττι5, παθγθαΐ οἱ ἱρία. [ΓὩΡ]Ιμϊα,, πἰ8}} «α Ἰρίδον 

Ἔχουν θηοσιθι ΘΟ θατα. Ἐξθηΐα Ἠπ] ΠΒΟΘΘαἹ οἰ ΡοΓα ΩΣ 

τηδίουϊα, πιρᾶϊιηι αποδαγηιποᾶο, ἰπΐοσ δἴνπν Πῆοπίία οἵ 

Ῥτον δία Ἰοοαπι ἰουπέα, δχίριιαχῃ ἀπ] 1 4] }6γαμπι. ρᾶτ- 

ἴδπι αἴεαυὶ τποπιθηΐ, ἢ π᾿ νεπίγριῃ ποδί πθὸ δᾶ Ἔχοου- 

πδηδαγα να]ᾶθ ἰὈσογάση, τος 44 ἀιΠειθαομ θη Αἰ δ ο ΠῚ 

80 τορπῆαπι; Ἰηΐογᾶιϊαι οαΐμ μάρο φαοαῆθ αἰνιπι. σομροηΐ, 

Οὐΐῃ δἔ τηϑιϊογδέμπι., 1 αυἶθαβ οοἸεσιίου ἀπ απ, Π181] 

Αἰνο δᾶ δχογβξομοϑι, σοπέεσε, αυάπ. ἅχιο. οἱθῖς. ἔβοιπι ὁο0πι- 
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ἘΔ. Οματε, ΨΊ. [ὅος, 505} - 38. Βαΐ. Υγ. (8ο5.) 
σιτίοις εἴς ἄγάδοσυν ὑφηγεῖται- εἰ δὲ μὴ φϑάσεϊεν: ἀπαδο-" 
ϑῆναι ταχέως, ἔἐρεθίζεν πρὸς ἔκπρισιν, ὥσπερ ἢ ξαγθὴ. 
χολὴ διὰ τὴν δοιμύτητα καὶ τὸ δακνῶδες ἔχεν ἐν ξαυνῆ 
τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα τῶν ξοϑιομένων τὲ καὶ πυνομένων; δά 
χροντῶὰ μόνον, ἐπὶ τὴν ἔγερυσιν ἐπεγείθευ τὰ χατὰ τὴν 'κοιξ" 
λίαν. μόρια. “πρόδηλον δὲ, ὅτι" καὶ ἡ τῶν ἐντέρων οὐσίμὲ 
παραλαμβάνεται κατὰ “λόγον. οὕτως γέ τὸι καὶ τοὺς “ρ0:) 
γάστορας καὶ μεγαλοχοίλους ὀνομάζουσιν οὗ ὄνϑρωποὶο τὺνὰ; 
δὲ ὑπόγεν τὴν γαστέρα; μεμιγμένας ἐν “ξαυτοῖς ἔχοντα" φαρ-- 
μακώδεις δυνάμεις, ὅμοίας τῇ κατὰ τὴν ὁκαμμωρίον "28. ρ 

πολ οκυνθίδα, χαὶ τὸν ἐλλέβορον»; ὅδα τὶ λλὰ τοιαῦτα" 

μυκτῆ: γὰρ τοιούτων ξοτὶν ἤ φύσις ξξ ἐδέσματός τε χὰδ 
φαρμάκου, χαϑάπερ εἶ καὐτὸς ἐμβάλοις τῷ χυλῷ τῆς “ῆι 
σάνης ὀλίγον τὺ τοῦ τῆς σπαμμωνίας ὁποῦ. λανϑάγων γὼὰρ᾽ 
οὕτω τὴν αἴσθησιν οὐ λήσεται χατὰ τὴν ἐγέξργειαν; ἀλλ 
ὑπάξει σαφῶς τὴν γαστέρα. καὶ τοῦτ εἶναὶ δοκξῦ᾽ τισὶ τ. 
ὑφ᾽ Ἱπποκράτους εἰρημένον", ἐν ἐρο[905]Φ  φαρ,οικίη." 
τοῖς δ᾽ οὖχ οὕτω, μόνον ἔδοξεν ἄπούειν, ἀλλὰ κἀπὶ ἐκείνων 

χοϊσῖδ δ ἀἰβυιθπείομθια Ῥυδοῖξ; αἀποᾶ ἢ οὐ] εὐτοΡ τιοτέ 

αἰπυιρυιαίαν, δᾶ εχοσείϊϊοπεπι ποῖ ἴθοπθ, δὸ ἢανα 115: 

ἴμα δογϊγηοπία ἀο τπσγαδοϊξαΐα, ἱρριξαῖ: Ἦσςο ὀγβο, οἱβανῖὸ 

τα αἴᾳαθ μοί: οππνη, “ σϑητ5. ἀπηζαχαδξ' τοογα σα! οσιθ Γαδ" 

γΘΆ 5. Ῥατίθβ δα δκραϊβομθηὶ Ῥροσῖξδξ: ῬϑεΓρίοιτατη δαΐοιῦ 

εἴ, ᾳιοά εἴδη. ἱπιθΠπουαγα [ΡΠ απ άγα ποτὲ Ὑόπ ἐξ ς 

σομηρ]θοί παν, Ποὺ πδιηρὸ Ὑπ]ρα5. Ὑοηΐδ  ῥτο 16 ΘΕ", 

γομίνθ. ἱπῆρισεβ ρρ6 Πα. ΑἸία δαΐϑιν [ἀπ ἀπάε' ναπερεια᾽ 

Γαραποιιξ, ᾳποᾶ Τδομ]ξαΐαβ ἴπ [8 τηϑαϊοαιθηοίαβ Βα δά τ᾽ 

ΘΟΠΙ ἰχίαβ, [1165 οἱ, 416 ἴπ' Γφαμηγποηῖο, ΘΟ] ΓΗ 6,: 

ΒΕΠΘΡοσο οἱ 1ᾷ ρθη 811|5 οὐπίρίοίιτα"; πόγτίαν δαΐπι Τά" 

Παυῖῖα. ὃς οἷρο δὲ τηδᾶϊδαιηφηΐο οἷ δου πχία, αἱ “Ρ ρα 

ἴῃ. Ῥε πδθ. ογέχλόγοια, Γαδ [οδΙπτΠΟΥ ῬΌΪΑΤαγὴ αὐἱᾶ᾽ 

ἀπ)ιοῖαβ: «πὰ [Γασοὰβ,  ἐααα Γθηΐαγη «αἴθ ΠῸ οἰπαρόνϊθ, 

[χὰ ἴδοι δοίίθης ταϊπῆπιο: Ἰαίεριξ, [δα ΔἸ νττα Ῥδ]δηι' 1085: 

ἄσοοξ,  Αἴάας μδο οἵ νἱδείας ἀαϊριδάδιη, ἀποᾶ 4} Τρ: 

Ῥοογαῖβ ἀϊοξπνη οἷ: 7; οἦδο πὲδαδοαπιεμέμτα. ΑἸ ΘΟ, 

πο 0. πιοᾶο, οἱ. ἄς. 1118. ἀιθδαδδ. ΟΡ. 7115. ΠΗΓΉ 

Ορ 



4ἀδαδ ΦΑΔΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΦΥΝΑΆΪΙ, 

ἘΔ. Οἴιατε, ΨΊ: [505.1 ἘΔ. Βα. ΤΥ. (ὅο8.) 
ὃ λόγος εἰρῆσϑαν δύναταν τῶν οὔτε, ϑιρεπτιχήν τινα τοῦ 
ζώου δύναμιν ἐχόντων. ἐδεσμάτων » οὔτο καϑαρτικήν, καὶ 
γὰρ «αἱ ταῦτά φασιν οὖχ ὥς. τροφὰς «μόνον ξνοργεῖν. ΄ πολλά- 
κις, ἀλλὰ χἂὶ ὡς φάρμακα, ϑερμαίγοντα, καὶ ὑγφαίνοντα, 
καὶ. ψύχοντα », καὶ. ξηραύνοντα, σαφῶς ἡμᾶς: “2: ὧς ̓ ὅταν μηδέν. 

τι τούτων ἐνεργῇ περὺ τὸ. σῶμα, τοῦ ἀνθρώπου »" τρέφη δὲ 
μόνον αὐτὸ, τηνικαῦτα. τὸν τοῦ φαρμάκου 36 γον οὐχ ἕξει. 
ὀλίγιστα. μὲν οὖν ἐδέσματα τοιαῦτα ἐστίν". ἅττα δ᾽ ἂν ἢ 

ταῦτα;. μόνον τὸν τῆς «τροφῆς ἔχει, «λόγον ἀκριβῶς χωρὶς 

τοῦ. μεταβάλλειν. τὸ σῶμα. τοῦ προσενεγκαμένου κατά. ποιό- 
τήτα᾿ τὸ μὲν γὰρ ϑερμανϑὲν, ἢ “ψυχϑὲν; ἤ ξηρανϑὲν, ἢ 
ὑγρανϑὲν ὑπήλλακται κατὰ ποιότητα, τὸ δ᾽ ἔκ τῶν» -σι- 
τίων εἰς ὄγκον οὐσίας τῆς διαφορηϑείσης προσλαβὸν, ὡς 
ὑπὸ. τροφῶν μόνον αὐτῶν ὠφελεῖται." - τὰ, τοίνυν. μέσα τοῖς. 
πράσεσυν, οὐδεμίαν. ἐπιχρατοῦσαν ἔγονγεα .ποιότηταν  τροφὰϊ 
μόνον εἰσὶν, οὗ φάρμακα, μή. ὑπάχγοντῳ γαστέρα, “μῆτε 
ἐπέχοντα; μήτε ῥωννύοντα, μητ' ὀκλώοντα στόμαχον, ὥσπερ 

- 
εὐὐνχῦ.: 

Ῥοῖθ ἀϊσεΐατι 6᾽π|8 νοϊπουτιπῖ, αἀπ86 πράτ δΙδπαϊ, πδυπδ: 

ῬΌΣΡΑΠΩΙ ΔῊΣπι4115.. οὐδ ηϊ μαδομξ ξαοα!αΐοα. δος δηΐην 

ἀϊοαμπε πομ. τηοο τιξ᾿ ΑἸἸπιοιΐα, σοεατα. οἰΐαγα τι πιθαϊοα-: 

χαθηΐα. [ΔΘΡΘΙΙ ΠΙΟΤῸ ἄρογθ, ἀπθπὶ τϑη]θ6 τιο8. οδοἴατ' 

οἰαπέ,,. τοῦρισογοπξ, δοσοαξ, δαξ Βυιηθοΐοθηξ, σ Π1Ὡ,. ἄπ, 

Ποστιπι 101] ἱπι. Ποπεῖτῖ5. σογροτο οἰ ποῖαπε, Γο ἱρίαμι απ’: 

ἰθχαπαφᾶο αἰαπῖ, μην Τα ΘαἀἸοΔ ΘΠ Ι. τϑίποΉ 6 1 Βατιἀᾳαδίαδμι 

ἬΔΡετθ.. ϑπηΐ δμέθηι, [άσιθ ῬϑιοιΠυηα. 14. σϑητιβ.. δα 8116, 

ᾳαοίᾳποί σεῖο. δα ἵπουιυΐ, αἰϊπηθηΐι. ἀαπίαχαι ταξο δ ηι 

ῬΙδπθ; Βαροιξ, οονρτι5. 6᾽85,. 4τὲ (παρῆξ, ἴπ ἀπε πη αίθ, ποτ. 

ἁτηχα μη Πα; ἴθ ᾳφαοα σα] οί αοΐπια- ἀτιξ τεξἸσϑγαΐαρ εἴ, 

Βεραΐαμα δοΐ Ππαχηδοίαίπιη., [δοιπάπχῃ φααϊταΐοπι εἴν πιρία-- 

ἕπῃ, ᾳαρα ψεχὸ "6 ΧΣ οἷθο δᾶ :ποΐϊθῃ ἀππραΐας. Γαρ δια 6 

[ατοϊθυιάδηη δηῖμι:8} ΠΡῚ αἰατηρπί, 40 110 ἀπηξακαί,, τιξ 

ΔἸπαθοΐο, αναΐασ. ΟὐδιποΡΥ πη, αι|48. χη 6611 {πιιξ ἔξητρο- 

Υαπχθυΐδ,, . ὨΏΠ]ΔαπΘ. νἱποθηῃίθ απαϊαίθ [ἀπξ Ῥγαθα ία,, 68 

Τοϊθὴν [απ 4] ηθηΐα,, τῆοῦῖ αἰΐαυη πηραϊοαηθηΐα, νοπίγθηι- 

46 ποη [οἰσαπέ, προ σΟΠμΙΡοηῦ, ἤΠογίδομο ἼδΟ γΌΡῸΣ πθῸ 

.- 
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ἘΔ. ΟΠ τ. ΥἹ. [505)] .ἘΛ. Θεῖ, τ. (6052 

7ε μήϑ᾽ ἱδρῶτας ἢ οὖρα κινοῦντα, ἢ καὶ κωλύοντα,. μήτ᾽ 
ἄλλην. τινά. διάθεσιν ἔν τῷ σώματν ποιοῦντα κατὰ ψυχρό- 
'τήτα, καὶ ϑερμότητα, καὶ ξηρότητα , “καὶ ὑγρότητα, δια- 
φυλάττοντα δὲ πάντη τὸ τοῦ σρεφομένου ζώου σῶμα. τοϊοῦ-. 
τον; ὁποῖον. παρέλαβεν. ἀλλὰ κἀνταῦϑα διορισμός ἐστί τις 
χρησιμώτατος, οὐδ᾽ αὐτὸς ὑπὸ τοῦ “ιοκλέους εἰρημένος, 
ὥσπερ οὐδὲ διὰ τῶν ἄλλων τινὸς, Ὁ σοὺς ἄχρι τοῦδε ῥδιῆλ- 
ϑον. εἰ μὲν γὰρ ἀκριβῶς μέσον. εἴη τῇ κράσει τὸ σῶμα 
τοῦ ἄνϑρώπρου, φύλαττοιτ ἂν ὑπὸ τῆς μέσης τῇ πράσει. 
τροφῆς ἐν τῇ παρούσῃ καταστάσεν" εἶ δ᾽ ἤτοι ψυχρότερον, 
ἢ ϑερμύτερον, ἢ ξηφότεραν, ἢ ὑγρότερον εἴῃ τοῦτο, τὰ 
755: τῇ πράσει σιτία τὸ καὶ ποτὰ ἄν τις κακῶς, δυδοίη. 
μεταβάλλεσθαι γὰρ χρὴ “τὸ τοιοῦτόν σῶμα ἐπὶ τοὐναντίον, 
εἷς ὅσον ἀπεχώρησε τῆς ἀκριβῶς μέσης καταστάσεως" ἔσταν 
δὲ τοῦτο διὰ τῶν ἐναντίων τῇ παρούσῃ δυσπρασίᾳ. τὰ δὲ 
ἐναντία τὴν᾿ ὕσην ἀφέστηκεν τοῦ μέσου διάστασιν ἔφ ἕκά- 
τερα κοϑ' ἕχατέραν ἀντίθεσιν. ὥστ, ξὰν μὲν . ἀρυϑιμοῖο, 
εὖ τύχοι, τρισὶν ἀπὸ τῆς εὐζράτον μὲν καὶ μέσης παταστά- 

ἀπο θ οΣ] ταΐοπι ἐπάποθτξ, βου Γπάθυϑβ τήνδ πῖνο Ὧδο Ῥτο-: 

χοσατΐ, 160 οοδγοθιξ, τὺ δἰΐατῃ απδγι 18 ἀἱΓροπείοπθην 

αϊάδτα,, ἰγϊριᾶατα, Βαηϊάδα ααὲ ἤοσαπι 1ὰ δἸπϊμπηδτι 18 

ὈΟΥΡΟΣ 6 ἱπροηθυδηΐ, [εἄ, απαῖς δπϊπιδηξῖ5, ααοᾶ. παΐτιξατ, 

ΘοχΡτβ ΑΠΏχηρίθγαμξ, ἰα186 Ῥγογῆιβ ὀομίεγγαμέ. ψόταπι ΠοΟ 
αἰρααθ Ἰοορ ἀϊπίποο απαθάδτη οἷ αὐ Πῆπια,. ἀπᾶθ πὸ 

ἀρία αὐτάοπι ἃ [δίοοϊθ εἷς ρόῆία, τΐ π6ο δ αἱΐο ψαονίδ, 
ἄποβ5 τἱμὶ δὔμασ Ῥϑυίθροσθ οοπξριῖ. 81 οπάπη Ποπηϊηΐ8. 

ΘΟΥΡῸΒ Π166111 ρίατιθ Πέ ἱθηιρθυδιηθηΐ, ῬΟῚ δἰϊπηθπΐα τηθατὲ 

ΣΟΙ ροΥΔΙΩΟΠΕΙ ἴῃ 60 Παξα [ορναριίαι; νϑυῖμα, Πὶ 14 ζυίρί- 

αἰὰ5. ν6} οδἰαϊαθ, Ποοίὰθ δὰξ Βυπιϊάϊα5β ἔπουϊξ, γαθα! 

ἐοπιρογαπιθηῦ οἰραη δὲ Ῥοΐυμι Ῥδιρθυα) ΚΒ οΥὶδ; 

ααρρα Βα) βοθσηοα σοῦραδ, απαΐθμθ8β ΔΡ οχϑαρίε τηθᾶϊα 

οομπταϊοηβ Ὑεοθῆις, δαΐθμθβ 1 ἀϊνεσίαμη ἤπβέμη ἰσαᾶα.-- 

οαἴαγ εἷξ πϑοοῖΐδ; δοὲ απέθιῃ 14 ΡῈ. ρυδϑίθμξιβ 1πίθχη σοὶ 

φοπίχατία. Οοχίγανία αὐΐθηΣ ρατὶ ἀηΐοσναμο ἴῃ πίτασυθ 

ὁρροποηβ ἃ χηθᾶϊο 1π αἴγαιπατιθ ραγίθτῃ ἔδοθάμχιε: ἀξ, 

Ἢ ὑουρὰβ ἐαῖραβ ὙΘΥΡῚ σταίία. ἸΌΙΘΧΒ ἃ ἱθιηροναία δο 
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Φ: ἃ, Οἴτατε. γε [5.6.1 ἷ ἨΔ. ΒΑΓ ἵν: (δο5. 

σξως ἀποχωρήσῃ τὸ δῶμα πρὸς τὴν ϑερμοτέραν; Ξοσούτοις 
ἀρῆναν χαὶ τὸ. σιτίον ἀφεστάναι τοῦ. μέσου τῇ κράσει πρὲς 
τὸ «ψυχρότερον, ἐὰν δὲ ἐφ᾽ ὑγρότητα τέτταρσιν ἀριϑμοῖο 

ἀποστῇ, τοῖς ἴσοις δεῖν εἶναν ξηρότερον τοῦ συμμέτρου. 
φᾳατὰ τοῦτό. γέ τὸν πάλιν εὑρεῖν ἔστι, πολλοὺς, τῶν ἀνθρώπων 
ἐναντιώτατα περὶ τῶν αὐτῶν τροφῶν. ἀποφαινομένους. ἔγαγ- 

χος γοῦν «ἐφιλρεείκουν ἀλλήλοις δύο τινὲς; . ὃ. μὲν ὑγιεινὸν 

ἀποφαινόμενος, ὃ δὲ Ῥοσερὸν εἶναν τὸ μέλι» τεκμαιβόμενος 
ἑκάτερος ἐξ ὧν. "αὐτὸς ὑπὶ αὐτοῦ διετίϑετο, «μ Ξ μηκέτι ἐγγοοῦν-- 

τες; ὡς οὔτε μίαν ἅπαντες ἄνϑρωποι τὴν ἔξ ἀρχῆς ἔχουσι 
μρᾶσυν, οὔτ᾽, εἶ καὶ μίαν ἔσχον; ἀμετάβλητον αὐτὴν. ἂν ταῖς 
ἡλυξίαις φυλάττουσιν, ὥσπερ᾽ οὐδ᾽ ἔν ταῖς ποτὰ τὰς ὥρας 
τὸ "αὶ χώρας ὑπαλλαγαῖρ, ἵνα παραλείπω. 78 κατὰ τὸ παρὸν, 
ὥς καὶ: τοῖς ἐπιτηδεύμασιν καὶ ταῖς διαίταις ὑπαλλάττουσιν 

τὰς. φυσικὰς τῶν, σωμάτων διαθέσεις. εὔϑὺς γοῦν αὐτῶν 

τῶν, διαφερομένων ἀλλήλοις περὶ τοῦ μέλιτος ὁ μὲν πρεσ- 
βύτης τε κατὰ τὴν ἡλικίαν ἦν παὶ φύσεν φλεγματωδέστερος,. 
ἀργός τὲ τῷ βίῳ καὶ πρὸς τὰς ἄλλας μὲν ἁπάσας πράξεις, 

ταϑᾶϊα σομ ες οι δᾶ οαἸΤάϊογεπι Γοοἤευτι, τοι άθπι οἰβυιίν 

ᾳαρηῦς 4 ταϑά ἢ ἸΘΗ ρου 1 οἷρο δῷ δυριαϊογθια [βος- 

ἄοτο δου πθοθῆδ: δα σοχὸ ἀπαίμποῦ ππι 6.18 δα παχηττ1ί4- 

ἴοτα ἀξοείζεσιι, ἰοϊϊἄδηη οἶδα τπιράϊοον Ποοίοσθη 68 

οοπνοηῖοί, Αἴατια ἴπ Ποὺ οαρθ ρουγητηίοβ ἢ ἰπνθηῖτγο, 

«υἱ, 46. ἴβάομι οἱδίβ δχ ἀϊαμηοῖγο Ῥαυρπαπέία Ῥυομιποιθηΐ, 

ἸΝΝΏΡΘΕ, ομὲπι. ἅτιο ἱπίον [6 σοποθείαραπξ, αποτχίλμη 106 ν [ἀ-- 

ΤαΡτο, ἰοὺ μία ρτ 9161 οἵ αἰπυυηαραί, πίθγαιε χα 

1Πάῖο. ΠΡῚ ἃ 116}]6 αἴΐροίιιι οομπ]θοΐδιβ,. ποπάτπια Ππ4 ἐπ 

ἐφ }}Πισοπΐεβ, ποῦ οἴμμθ8 Βουηϊιθ5. ποῖ ππσὰ ἀὉ ἴπ}Π0 

ΒΑΡ ΘΥ απ ἰθμι ρου αμθηΐπιτα., πθαθθ, ἢ παρα Γοξ, ᾿πηπναΐατ 

Ὀης ἀρίαμῃ δϑίαίβ συρία, δαΐ ἴπ ἐθηιρουτιαι πη δὸ Ἰορο- 

τα σοπιμηξα Ομ ρὰ5 ἔπευὶ ροϊη ἴρηξ: τὐ πη Ομ ἐξα η, 

απο άθηι Βοχγηΐπθβ υἱΐαθ 1ἱπΠιξπεῖ5. 8δὸ νἱοΐηθ ταίζοηθ 

Ἡδίντα μι, ΟΟΥΡΟΙῚ5 παθλίτι 1πηχητιίθυ. Ν Ἰριξον Ἰοτσο 

αἴθαια., Θουτμ; 411 ἄθ πιθῖῖθ Ἰηΐον [6 ἀι!οορίαραμξ, 4165 

«αϊάοθμα οραΐ ἀρέαϊβ ἴβπιθχ, οἵ παΐπσα Ῥἱτΐοβον, σν]ΐδατο 

οἴοία,. εἰ οὕπῃ δᾷ 21185. ογῦπιδβ δοίΐοποβ, ίαμι απίθηι δὰ 



ΒΙΒΙΩ͂ΟΝ 4. 4γι 
ἘΔ. Ὁμᾶση. ὙἹ. [5ο8. 55. ἘΛ. “Βα: ὙΥ. (ῷοδ ) 
Οὐχ ἥκιστα. δὲ καὶ πρὸς τὰ τοῦ βαλανείου γυμνάσια, καὶ 
διὰ τοῦ αὐτῷ μέλι χρήσιμον ἦν' ὃ δὲ ἕτερος χολώδης τε 

« , ἂλ 

φύσει καὶ τριακονταξτὴς κατὰ τὴν ἡλικίαν ἐτύγχανεν ὧν, 
᾿ἰξπὶ δὲ ταῖς ὁσημέραι πράξεσι. πολλὰ ταλαϊνπωρούμενος " 

5,2 5 ΕΣ ς τ . δ 535-ς, “-“ Ν ΤΣ ᾿ 
[206] εἰκότως. οὖν αὐτῷ τὸ μέλε ἐξεχγολοῦτο ταχέως, καὶ 

΄, λ ΄ Ὁ 5 δι δὲ 51 “ΟΝ σεν 9 κι 
ταύτη βλαβερώτερον ἦν. οἵδο, δὲ κάγω᾽ τινὰ τὰ κάτα τὸ 

πρῖ το ας , 7 ΄, ξ 
στόμα τῆς κοιλίας μεμφόμενον, λογισάμενός τὲ ἐξ ὧν διη- 

γεῖτο, φλέγμα χκατὶ αὐτὴν ἡϑροῖσθαν,. συμβουλεύσας “προσὲ- 
΄ { ᾽ ς - ᾽ 

'᾿γέγκασθαιν μετὰ σίγηήπιος πράσα τὲ ζαὶ τεῦτλα, τμηθέντος 
ϑ᾽ ὑπ αὐτῶν τοῦ φλέγματος, ἐχκρίνασᾶν τε πλείω τὴν γα- 
στέρα “καὶ τῶν συμπτωμάτων πάντων ξλευθϑέραν ἐκτήσατο. 
58 ΟΣ 2.» ..9 ͵ 5: τῷ ὃ ΜῊ ΕΣ ι ὃ 

ἀὖθυς οὖν ποτ ἀπεπτήσας ἐπὶ δριμέσυν ἐδέσμασιν παὶ δα- 
ὁ ΚΣ, ' , 

χφόμενος τὴν γαστέρα,. οσἵνηπι μετὰ τεύτλου ποοσὲενεγχάμε- 
ΕΣ ΞΞ “2.2 

γος, οὐ μόνον οὐδὲν ὠνάτο τὴν δῆξιν, ἀλλὰ καὶ χείρων 
Ξ »ν - “ : ͵ «“ 2 η τ 

ἀπεδείχϑη συχνῶς. καὶ δὴ θαυμάζων, ὁπ ἐβλόβη συχνῶς 
ὑφ᾽ ὧν ἔμπροσϑεν ὠφελεῖτο μέγισται, “πρός με. παρεγένετο, 
τὴν αἰτίαν πυνϑανόμενος. ἰδιώτας μὲν οὖν ἰατρυκῆς τέχνηξ 
ἀνθρώπους οὖκ ἀπεικός ἐστι ταῦτα ὀφαλλεσϑαν" “ τοῖς δὲ 

645 δχϑσζοϊίαίομθθ, αἴας 4 πθάηι: Ῥεδδοδάπηζ, ἀσιᾶναβ, 

ΟἹ Θαπιῆθθ. οαΠ απ 1881 δὲ οὐδὲ ἈΠΙΘ’; 4116} ψϑῦὸ πᾶίυτα 

δραΐ Ὀ1ΠΟΙμ5, Θὲ διμπὸβ παίαβ {Ἱριηΐϊά, ἐπ᾿ ποι] δηϊβατδ 

ὉΡΕΣΡα5. τον τα [68 ἔδίϊσαραξ; τοοῦῖίο ἰρτίαν ἴῃ 6ο΄ χι6} 

ὈΘἸδυ του ἴῃ. Βήογα νορίθράίυν, δδαιθ γαοσθ ΠΡῚ δγαΐ πο- 

οομεϊαδ. Νου δαΐθη εἰ ἱρῖ6 αιοπάδην, 4υϊ 6 ὉΓΘ νοη- 

ΕἸ σα αᾳαονθραϊαν : αἀποᾶ ἀππχη ἃ ἀρογϑαίᾶ 1π 60 ῥίταϊία 

Ῥτοναμῖγο 6σΣ ἱρῆπβ (ουμοπα οομ)θοίδ θη, ΘΟΏ ΓΑ] ἢ δ ηϊ- 

ἀπε, τῷ οπ βηάρΡΙ βϑίαμι οὲ ρόνυτμι [πητεγδέ, θοσι ὉΡ6 

ἀπο: [451 ῬΙξαΙ τ ἰΔΥΘΊ ΟΡ ῬῈΣ ἀἰνυ Θχογονῖε, οὐπηΡαβατιδ 

Γγμιρτογηδῦθτβ εὲ προγαίαβ. Ἰάδπι ἀπᾶπι. ΡΟ οἴαχα οἱρο-- 

τὶ δουϊαχα πο οοπίδξ, του αϊοα Ἰοπουλίπι6. τὰ σοπ ΓΙ 10 

ἰοπᾶνθε, [αμιρίο ταν οὐσὴ ᾿εΐα. πάρι, ποπ' γποᾶο ἃ 

χιογαϊοαϊϊοηθ ποὸὴ ἴμϊ Ἰογαΐῖτιβ, νϑραια οἴϊατα Ἰοησο ἄεξε- 

τῖτιβ Βαραϊξ: πη Ῥτοϊπτι95. ἀπ γαΐτιδ, αὐ εἴδει, ᾳυοᾶ ἃὉ 

115, 488 δῃΐθ [Πρ ΠΠΟΡΟΤ6 πν:Π 6 αι, ποπο βοράν ον 1αεᾶ6- 

Τοῖαν, σασβατι (οἱ [οἱ ἑα παρ 5. δὰ γᾶς ἀοοθῆιε. 5. ῬοΥσΟ, (τ 

ΤΟΙ πιθάϊοαθ ἔππε ἱπροΠ, ἴῃ 115. 1Ὰ1Π πο δ δρίαναμπμπι: 



ἀ 72 ΤΑΧΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ ΖΧΖΎΝΑΩΙ. : 

᾿ ἘΔ. Ολιατε, ΨΊ. [506.] ; Ἐᾶ. Βαῖ. ΤΥ. (505.) 
Ἰάτβοῖς οὖ; ἄν τις συγγνοίη παραλιποῦσιν ἀδιόριστα πολλὰ 
τῶν χρησιμωτάτων ϑεωρημάτων. οὐ γὰρ. ἁπλῶς. προσήκει 
λέγειν αὐτοὺς, εὐπέπτους μὲν εἶναι τοῖς, πλείστοις τοὺς πε- 
“πραίους ἰχϑύας, εὑρίσκεσθαι δέ τινας, οἱ τὰ βύενα, κρέω 
ὅφον πέπτουσιν, ἀλλ᾽ ἑκατέρους διορίσαι, καθάπερ. γε καὶ 
περὶ μέλιτος οὗχ ἁπλῶς εἰπεῖν ᾽ ἀλλὰ. μετὰ τοῦ προσϑεῖναι, 
τίσιν ἡλικίαις, τε καὶ φύσεσιν, ὥραιο 5 καὶ. χώραις, παὺ βίοις 
“ὠφέμμόν ἐστιν, ἤ, βλαβερόν" οἷον ὅτι τοῖς μὲν ϑερμοῖο 

καὶ ξηροῖς ῤ τὸ Ἔ . ὠφελιμώτατον δὲ τοῖς ὑγροῖς 
τε παὺ ψυχροῖς, “εἴτε δὲ ἡπαέω, ἢ διὰ φύσιν, ἢ χώραν, 
ἢ ὥραν, ἤ ἐπιτήδευμά τι τοιοῦτον τὴν πρᾶσυν εἶδν, ὥσε' 
«ἀναγκανότατον εἶναι ἔοικεν τὴν. παροῦσαν ϑεωρίαν ἐπι- 
-σκέμψασθϑαν τάς τε. τῶν ἀγϑρώπων καὶ τῶν ἐδεσμάτων "(ά- 

το σεις, «αἵ μὲν οὖν τῶν ἀνθρώπων ὅποῖαί. τέ εἶἴσυν καὶ 
ὅπως χρὴ διαγιγνώσκειν αὑτὰς, ἐν τοῖς περὶ πράσεων ὑπο- 
μνήμασν λέλεκται, καθά: ἅπερ γε. καὶ περὶ τῶν φαρμάκων: ἐν 

- ἐὰν τ 7 

ψοΣπι χβϑαΐοοβ, αἱ! ὈΙογαάιθ δὲ θαάδια πε πα {Π60-- 
Ποχηαίᾳ -ργαθξογοιηξ. ἱπάϊπίποία, απ ἔργα! Νοη επίπι 
ἀρίοβ. Πγαρ) οξεν ῥυοπυποίατα σομνοπῖξ, ρΊΓοε5. [κα 1165 Ρ6.- 

τ Δαν {15 “αυξάρμ ροποροῖΐα ο[8 ἔδοι]65. πουηπμ]1085 νετοὸ τὸς 
ΦῬοΙ, 401 Ῥαρα αα, ἐαοῖτι5. σομδοίοαμέ, [ἡ πίτοβαις 
ἀμ ππσῃου, φαδηγϑάτηοδτιη ἄθ πι6 116 ΠπΟῚ ΒπΑΡΊ Το ον Ῥτος 

πιηοΐαγο, [θά ἤπια! δἄϊιοθυθ, «αἰ θαθηδτα αϑίαεριβ, πρέι: 
Τῖ57,, ἈΠ [ΘΠ ΡΟΥΊθιιΒ, γϑριοπρη8. 80. νίίαθ ταϊτοπίρι5. ἈΠῚῸ 
πε 5πὲ ποσίπη; ν- 5. αποᾷ οαἸ415. δὲ. Ποοῖβ. πὲ δάνουηβι- 
λθη}, ΤΠΡΙα15 σατο 860 Παπιῖάϊ5. ΠΗ ΠΙΠγημπτῃ,, να θα ἔθπι- 
ῬΘΙΙ65. οἷ5. δὲ παίαγα]5, ἔνα δοροῖουιξ Ῥτορέθρ. δεΐαίθπι, 

«ἄνϑ. Ῥρορίθῃ χϑρβίοπθχῃη, δας διληὶ ἴθπιριβ, δπί νίίαα δρπ- 

ἀϊθοπϑιι.  Πααπα 84 ργαορίοπέἭοπι [ρθουϊαίϊομιθμη. [πΠ}}}6 

προοασνίπα. οἵ νἱἀθίπν Ποηνΐμτιτῃ Ῥαγίΐον 8ὸ΄ οἱροσμσα 

Ἰουηρογααθαΐα οομπάοργαμβ. Ῥοῦτο, απδίίοτιθτη Βοχταΐπτιπι 

Πηΐ ἐθιηρθγδιιθηία, δὲ 48 ταίΐομιβ δὰ ἀϊσῃοίοοσαε οοῆνο- 

᾿χἱαῖ, 1 σοπιηθηίαν 15, 4808. 46 ἰθιηρογδηιδη 18. [ΟΥῚΡ ἤχη5; 

Ὅϑα ἀδαπα δὲ ἄθ πιθάϊοαπιθηξοσπὰ το ρ Ι μλθη 15. 1Ὲ 118; 



ΒΙΒΑΙ͂ΟΝ 5. ; 4η8 

ἘΔ: Οματε, ὙΙ. [806.] ἘΠ, Βα. ΓΚ. (ῦο8. 306.) 

"τοῖς περὶ τῶν (3060) δυνάμεων αὐτῶν. ἔν δὲ τοῖς νῦν 

ἐγεστῶσι καιρὸς ἂν εἴη τὰρ τῶν σιτίων εἰπεῖν κράσεις" 

ὡὥς ἔν τῷ διαίτης ἐγράφϑη βιβλίῳ, κατὰ τινὰς μὲν Ἵππο- 

χράτους ὄντυ συγγράμματι, κατὰ τινὰς δὲ Φιλιστίωνος, ἢ 

᾿Αρίστῶνος, ἢ Εὐρυφῶντος, ἤ Φιλήτου, παλαιῶν ἁπάντων 

ἀνδρῶν. ἀρχὴ δέ ἐστὺν αὐτοῦ κατὰ μὲν ἔνια τῶν ἀντιγρώ- 
φων ἥδε" Σιτίων τε καὶ πομάτων δύναμιν ἑκάστου, καὶ τὴν 
“κατὰ φύσιν, καὺ τὴν διὰ τῆς τέχνης, ᾧδε χρὴ διαγυνώσκευν. 
ἐν ἄλλοις δὲ ἥδε. Χωρίων δὲ ϑέσυν καὶ φύσιν ἑκάστου 
ὧδε χρὴ διαγεγώσπειν,. ὅταν μὲν οὖν αὐτὸ καϑ' ἑαυτὸ φέ- 
-φήταν τὸ βιβλίὸν τοῦτο; περὶ διαίτης ἐπιγράφεται, μέρος 

ὃν δεύτερον εἶς τρία διῃρημένου. τοῦ παντός" ὅταν δὲ τὰ 
“συγκείμενον ἔκ τῶν τριῶν ὅλον ἕν ἀδιαίρετον εὑρεθῇ, περὺ 
φύσεως ἀνθρώπου καὶ διαίτης ἐπιγράφετοι. “τὸ μὲν οὖν 
δεύτερον, ἕν ᾧ περὶ τῶν σιτίων διέρχεταν; τάχ ἄν τις εὖ- 
λόγως ἹῬεποπρότους ἄξιον ἡγήσαιτο" τὸ δὲ πρῶτον ἀφέστη- 
χ8δ πάμπολλα τῆς Ἱπποκράτους γνώμης. ἀλλὰ τοῦτο μὲν 

4π86 ἄθ ἐΠονη ΓΑ ΟΠ ΔΈ Ρ.5 ῥγοάτϊαϊηταθ, ἀραπᾶθ αἰκίπιπθ: 

᾿ἄη Ῥεβοίοη:α γεγο ἰθιωριιβ δχροίοίξ, τὲ αἰϊπαθηΐοστιτ) ἔθπσ- 

Ῥογδιαθηΐβ. οσθασδιηον οα τηρίποᾶο, αυα ΠΡτο ἄς νἱοίυβ 

γαίϊοτιθ Γαπΐ [ουιρία, «αἱ εἴξ, τῖὶ ποπππ}118 ρ]αοοεῖ, Ηἴρρο- 

ογαῖϊβ, αἰ 4115, ῬΒΠΠΠΙρπῖβ, ἐπὶ Ατίβοιῖβ, δαξ ἘυσΎΡμοπτ' 

.Ἐθ, δαὶ ΕΠ δία, οὐηπίπτι δπξαποντιπι νίσουπμ. [ΣΤ Εἴππε 

«δὐΐοτι ἰρίπ5. ἴῃ ΠΟΏΠΏ]]15 ἀπίᾶθμν ΘχθιηρἝαυῖριβ εἴ: ΟΖ. 

δογαη; Ομηυξπν Ω6 ροίκέεπν αρσιζξαέθθ, ἐμπν παΐιραῖσδ, 

Ζιεῆν αὐγέθ ἀοοίξαθδ, μὲ οἰήρποίδοῦε οροτγίθξ; ἷπ 411183 δαϊου᾽ 

Ποῦ: ΖοΘΟΥην ατρέθηη, οπεγζωπν μέση ὧὸ παξωγαᾶπο 46 

«ορογέοξ αἰθποίοεῦθ. ππη εὐθοὸ [δοσίαμα ΠΡ 6115 ΐο οἷν- 

οαμλουπι», ἄθ ταΐΐουια νἱοίαβ τη ουἱριίμν, οἤχαρ ἰδοπηᾶα 

Ῥάτβ, φαμὶ Ορτβ ἰοΐτια 1 ράγΐθβ ἰτε5 δὲ ἀϊνίαχῃ: 4απτα 

γέχο ἰοΐμβ ταιΐουβ εὐ ποὴ ἀνία οκ ἰτῖραθ οοηΐαίαπβ 

Ἰηγθηῖξαν, ἄθ πδίητρ Ἡπιθδπα οἱ νἱοίμβ ταϊίομθ ἰῃίουθ1- 

ἴαγ, ϑροσμάα Ἰριτηῦ Ῥᾶγβ, ἴπ απὲ αρίζυσ 46 οἰθῖβ,. ποι 

-805 τὸ ἴοχϊθ ΕΙρροοναῖβ ἀΐϑτια ρμυΐαριίασ, [84 Ῥυΐπνα. “πάτα 
Ῥιχασμι ἃΡ Η!ρροοχαίίοα [εμίοπῆα τϑοθᾶϊ. Ὑψαχιχα 14 



᾿ἀγὰ  ΤΑΖΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΖΣΡΌΦΩΝ ΖΊΝΑ͂Ϊ. 

ἘΞ. ΟΒατε. ὙΣ. [366.. 507.1 ἙΔ. Ῥαῖ. τν. (6662 
- « - Ἷ Θ᾽». :Σ ᾿ς οἷον. ὁδοῦ τι πάρεργον εἰρήσϑω. ὅτου δ᾽ ἂν ἦ τῶν εἰς ͵ 

θημέγων ὠνδρῶν; εἴς τιγὰ κωϑόλου. μέϑοδον ἀναφέρειν φαί- 
γεταί τὴν ἐπὲ. τοῖς σιτίοις δίαιταν. ὃ᾽ γὰρ γνοὺς, ὅτι 
χρυϑὴ φύσει ψυχρά ἐστι καὺ ὑγρὰ ἔψηϑεῖσα, ἐπιστάμενος 
καὶ τὸς τῶν σωμάτων γνωρίζουν χράσεις, ὅσαν τε φύσεν 

ὑπάρχουσι, καὶ ὅσαι κατὰ διάθεσιν ἐπέκτητον γίγνονται, 
'χρήσεταν προσηκόντως πρυϑαῖς εἰρ ἐδωδὴν, οὐ μόφον ἐπὶ 
τῶν ὑγιαινόντων, ἀλλὰ καὶ τῶν. νοσούντων. σωμάτων; καὶ 

πκοταπλάοσματι δέ. τις δὲ ἀλεύρου πρυϑένου χρήσεται χα- 
λῶς ὃ τὴν πρᾶσιν" ἐπιστάμενος αὐτῶν. [997] δεῖ δὲ μὴ 

μόνον ἐγνῶσϑαν τὴν χυριωτάτην τε καὶ πρώτην, ἑκάστου σι- 
τίου χρᾶσιν, ἀλλ᾽, ὡς ἂν τοῖς περὶ φαρμάκων ἐδείγϑη, καὶ 
τὰς ἐξ ἐκείνων γιγνομένας" ὧν οὖχ. ἥκιστα τυγχάνουσι χρή- 
σύμου οὖσαν πολλαὶ μὲν τῶν ποτὼ τοὺς, χυμοὺς, εἶ μὴ ἄρα 
καὶ πᾶσαι, ἽΞ δὲ καὶ τῶν κατὰ τὰς ὀδμαᾶς. ἔπ γὰρ τοῦ 

χεχρᾶσϑαί πως ἕχαστον ἔκ τοσοῦδε ϑεομοῦ, καὶ ψυχροῦ, 

“αὶ ξηροῦ, καὶ ὑγροῦ, καὶ ἐὸ μὲν αὐτῶν γλυπὺ,. τὸ δὲ 

αὐἸάοιι Ῥγδαῖου 1 Πιςπέπηι οὈτΐογατο. δὲ ἀἰόξατα. Οπαεοθη- 

ἀπ. ἀπίθη τη θηογαἴου Π7 σἱχούυμαι ΤΟΟΥΙΕ, οὐπηθτι 1Ππ ΟἹ 15 

σνἱοΐῃ5. ταομθ δα. τιν Υ ΓΑ 161} αὐ αθβοει νλθϊποάσηι νἱὰς- 

ἐπὰν τενοσουτα .Ὅ.1 ομλπὶ πογάθασῃ Ὡδΐισα ἔοι πη δὲ 

οἰ Ἰχαιουα Βθχτά μι. δἰΐο ἀτάϊοουϊέ, βοϊψουλέασςε σονροαπι 

τογηρόναπιθηζα, ἕπτ; γαῖαν Ἶλα,, ἔπη δ] Οα7Ὲ5 αἰδβοῖαβ οοοα- 

'δομπς ἀοραιιῆία, ἀϊμάϊσαγα, 18. τῖΐα πὸ ἑαπέπμι (Ἀπῖ5 ὁοτ- 

τρουίδιβ, σψϑέππὶ οἰΐδια δδρτοΐαπ!θα5 πογάοθιπη οἄδηδαπι, 

ἜΣ σΘΡΙ: Ῥιδεΐουθα δ σαίαρ] 5 η1δ )5)85. οΣ Βογάδαοεα [4- 

τῖπα Ῥϑγοομμθᾶς πξεΐην, α11 οὐ οουροχῖ8. δὲ Ββογάθὶ ἐβῃῖρθ- 

χαταθαΐαχα ΟΠ ΟΣ, Νρο στο [αἴ5. ἔποστέ γυϊποῖρα {Π:- 

δηλ 80᾽ μυ ηδι ΘΟ] ιδοι16. ΟἹΡῚ ἐδιηρουῖθηι ἠονι6, [εᾶ 

(αὐ ἴὰ Ἡρυὶθὸ ἄθδ᾽ πιϑάϊοδυμθ5. τότ  αΐπ 6) 845. (π0- 

46, 4086 μδηο [οασιηταν, ἀπαϊαξθ5. οδ]οτς οροτεεὶ, αἴ 

486. 6 Ἴρίδα, [ἀπὲ ἐνδΣΠπέαιάρι; τη ]α6 απάθι, Β΄ πὸπ 

ΟἸΙ65, ἦππ ἰΔΡΟΥθ8, απαθάδη,. δαΐθη οἰδτη ἴῃ οὐου!ριδ. 

Οποά οπμὰ ππππαποΐαιθ ας ἔδηΐο οαἱᾶο, ἐτϊριᾶο, μπτῖτ 

«ἀο εἰ ἤροο ᾳαοάδι πο ο οὐξ ἐθηρογαΐαμι, Ἰάοῖτοο ΠΟῸ 



Ξ ὅ ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ «4. 4 τ 5 

ἘΠ. Οματτ. ὙΙ. [507] ἘΔ. Βα, ΤΥ. (ὅ96. 
“πικρὸν, ἢ ἐλ μὐρὸν ἢ στρυφνὸν, ἢ αὐστηρὸν, ἢ δριμὺ 
φαίνεται. τὸ δὲ ἁλυκὸν οὐκ ἄλλο τι σημαίνει παρὰ. τὸ 
ἁλμυρὸν, ἀλλ᾿ ὑπὲ ἀμφοῖν ἕν τι δηλοῦται, στρύφγοῦ δὲ καὶ 

αὐὔστηροῦ τὸ κοινὸν γένος ὀγομάζεταν στύφον. ἐπὶ πλεῖστον 
δὲ περὶ τῶν χυμῶν ἁπάντων ἐν τῷ τετάρτῳ περὶ τῆς τῶν 
ἁπλῶν φαρμάκων δυνάμεως εἴρηταν" καὶ γρὴ πάντως ἐκεῖνο 
γοῦν ἀνεγνωπένάν τὸν μέλλοντα τοῖς νῦν λεγομένοις ἀκο- 

λουϑήσειν, ὅπὼς μὴ πάλυν ἀναγκαζώμεθϑα λέγειν ἔν τοῖσδε 
περὶ τῶν αὐτῶν τὰ αὐτά. τῶν γὰρ σιτίων, ὡς ὀλίγον ἔμ- 
προῦϑεν ἔφην, ἔνια μὲν οὐδεμίαν ἐπίσημον ἐμϊραίνεν ποιό- 

τῆτα “καῇ ὀομὴν ἢ γεῦσιν, ἃ δὴ χαὶ ἄποια καὶ ὕδα- 
τώδη προσαγορεύουσιν, ἔγια δὲ στύψιν ἔχεν σαφεστάτην, 
ἢ γὰ υκύτητα σύμφυτον, ἢ δριμύτητα, "αϑάπερ γε καὶ ἅλ- 
μυρώτερά τέ τινὰ φαίνεται 5.- ποὺ πικρότητος ἔνια σαφῶς με- 
τέχοντα- πρόδηλον. οὖν, ὅτι τὰ τοιαῦτα τὴν αὐτὴν ἔχει 

δύγαμιν ξκείνοις τῶν φαρμάχων, οἷς ὡμοίωται κατὰ τὸν 

ἄπϊοα, {ΠΙᾶ ἀππαυττι, [ΑΙ βαγηα,, δοθοῦν, δυίξοχτιμα Θοταν α 

ἀρρατοῖ. Θαιαμ αὐξδγη χ11}}1} ἀπ οἴ, ἀθδηι [αἸΐαοῖπος. 

Ῥαγα; ἡδην τἰραατίθ σοο8 165. ἀπ ἀθοϊαναΐῖαν. Ἰΐδχα Δοουθὰ 

Θὲ ΔΌΠΘΥῚ Οομμιηπιηθ σοι οἵ, ἀποᾶ δἀῆνυϊησθηβ. ἀρὈ6118- 

χητιβ, (ὐδοΐδσυτιτῃ πὶ ἀπατίο ΠΡτῸ ἄθ Παρ] οΐτιτα τι θθ] σα θῃ-- 

ἑογάτη Ταουϊίοῖθ ἄθ οπιπΐ [ΔρΡΟΣΡ πὶ ΓΤ οοΡΙοἢ πη 

αἸΠογοαΐθιυ5: σαθηι οογίθ Πρυ. ΠΘΟΘΙδ ομχηΐπο οἱ ουχα 

ῬΟΙ]θριθ, ααλ 66, απάθ ἴπ Ῥυαθίθηϊα ἃ πιορὶβ ἀϊοπηΐατ, 

οἷν αἰϊεοξαττι, π6,), 486 ἔθιιθ] ὅθ 115. ἀϊοξα Γπηξ, πὰ Ηἰΐοα ἡ 

ἨΡ»15. 1Ἰἀφηίτάογα. τϑροΐοσθ οοραιπισ. ἔγσο οἰβοχθτα ποπ- 

ΠῚ φυτάρια (απείπααιποδπη πασᾶ 1ξα υυίᾶεια σοχαϊαθσαο-- 

ταν πλι5), ἢ 415 608 σιυϊανογῖν, απὸ οἸδοουϊξ, πα]]άτη 1π-- 

Πρηθπλ Ὁ χαθη 6 ἤδη απα!Ἰξαΐθτη Ῥχὰβ [6 ἔδσιξ, α4πὸ5 [8- 

ὯΘ. αἸΔ]14185 Θχρογέαβ, εἴ δαιοΐοβ ποχηΐπδηΐ; 4111: δαΐθτα 

χα ΔΉ Σ ΓΘ Πα [ἄτηατα Βαροπξ δα πυϊοϊίοπδη,, δα σοπροηλίαηι 48]-- 

οραϊπθη, δῃξ ΔΟΥΤΠἸοχ άπ 5. βοτὲ ὩΟμΠΉΠῈ ἀποάτπα [(ὩἸ ΠΟΤ 5, 

ταν δυηαντταττιῖ5. αὐϊαρίδιη Βαροῦα ρουίρίσυια Θουππαξαχ, 

ύάγο ῬουΓρίουσα. ο, οἷος οὐαβιποαῖ ϑαπάθῃν οπὶ 115 

τιθαἀϊοαιηθηΐ5. μαθοτο ξασυ]αΐθχα, ἀαϊθυιβοιδι [άροσ Θοπ 



478 ΤΑΛΗΚΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ ΖΧΥΝΑ͂Μ. 

Ἐπ. ΟΒατε. ΨῚ. [ὅ07γ. οἰ Θᾷ, ΒΑΓ ΤΥ. (806. 
χυμόν, εἴρηται. δὲ ἔν τοῖς περὸ τῶν φαθμόκων ἡ αἰτία, δὲ 
ἣν. ἔνια τῶν στυφόντων οὐ ταὐτὸ τοῖορ' ἄλλοις στύφουσυν 
ξργάζεταν, ᾿ταϑάπερ ἀλόη τε καὶ χαλκὸς πεπαυμένος, καὶ 
χάλχανθος, καὶ ἄνϑος χαλκοῦ, καὶ λεπὶς, καὶ χαλκῖτιθ. ἔ» 
τοῦ, μεμίχϑαν γὰρ καϑ' ἔχαστον αὐτῶν τῇ στυφούση δυγό- 
μὲν τ καὺ οὐσίᾳ τῶν ὄλλων τινὰ τοῖς πατὰ μέρος ἔργοις 
ξξρολλάττεταν ταῦτα, “παϑάπερ εὖ καὐτὸς ἀναμίξεις κυδωγίῳ 
μήλῳ σκαμμωνίαιν, ὥσπερ ἀμέλει ποιοῦμεν ἐνίοτε, τοῦ μή- 
λον μὲν γλύφοντες τὰ περὶ τὸ σπέρμα, τὸ δὲ πκοιλανϑὲν 
ἀναπληροῦντες τῇ σπκαμμωνίῳ, κῴπειτο; περιπλάττοντές τὰ 
μαὺ ὀπτῶντες, εἶτα διδόντες φαγεῖν τὸ μῆλόν, ἄνευ γὰρ 
τοῦ τὸν στόμαχον ἀνατρέπειν ὑπάγει γαστέρα τὸ αὕτως 
σκευασϑὲν, ἐπιχρατούσης ἐν αὐτῷ τῆς πκαϑαρτικῆς δυγάμεως, 
ἣν ἔκ τῆς σκαμμωνίαις τὸ μῆλον ἐπεκτήσατο, διαμενούσης 
δὲ τῆς κατὰ τὸ μῆλον οἰκείας, "οὗ γὰρ ἂν ἡδύ τε καὶ στύ- 

᾿φον ἐφαίνετο καὶ τῷ στομάχῳ πρόσφορον. οὕτως οὖν ἔνιοι 
τῶν ἐσθιομέναιν ὄχοι τυγὰ μεμιγμένην ἔν ἑαυτοῖς δύναμιν, 

ψϑραΐασῖ, (ὐδοΐουτσα ἰ δοπιχηθηΐαι 5 4ἀθ χηϑαϊοδπιδη 5 

“ραυίατη ΟΧΡΙΙοαΙηχα5., αἀπδγπόργαα δαβυτησοητία απαράδτηι 

στο ἐβᾶδπι οἴμπὶ “411|5 δάπυπσοηεθτβ. τὰ ΘΟ ΡΟΥΙΡτι5. ἀραηΐ, 

μὶ αἷοξ, δο5 τιίβαη, αἰνατηθηίτιη) [πίογίαμα, ἢ05 δογῖβ 

Ταπατηδαθπθ οἵ ομδ]οῖτῖ5. Ἐξθηΐτα, αποᾶ π᾿ ᾳπόατα 1 οχη πὶ 
αἀβυίπροηι που τα} δο Παρ τί 6 4116 χαδορίατα εἰ δά- 

χῃϊπία, ονθαέ, πῇ οροτα, ᾳπᾶ6 ΠρΙ]αί πὰ δἄπτιξ, ἱχητατΐεπ- 

ἔων, Ῥθυμπιάθ ἐο Ε τπαὶο ογάθμϊο [οδπημηομίτγη Σπΐτι5 τη1-- 

᾿ξοπενῖβ; ἀποά πἴξατθ ἐπέθγπμχ ἔδοϊηι5, ῬΑΥἕ85. π1811, ατι86 

οἰτοῦται ἴθυσθα ἰπηΐ, ΘΧΟαΙροηΐοθ, ἀοίπᾶθ οανζέαίοια [64π|- 

χαοπῖο ἡπηρ]οπΐοβ, ἀθίπάθ οἰγουμα] τ! ηθηΐεβ δ δῇδηΐθβ, δἷσ 

αὖθ 1 τιαῖπτη πιδπαάθηᾶππ οχΙροηΐθθ. Οποά πδιησι6 

παρ πὰ τηοάπηη Ῥγϑθρδγαίμμι οἴ, δρίχιβ ἤοπιδομὶ [ἀ}- 

νοχἤοπο αἴναχα. (αάποιξ, Του! αἴθ τϊπίτσυμ Ῥαγραίσιοθ, 

φπδῖι πρδῖτισν ΤΡ Γαγ ἃ Γραματαοτῖο δοαι ντέ, ἴῃ Τρίο νἱποοι- 

τς, ρῥτορυΐδ. δπΐθμι ἱρῆπβ τη8}} πιαμθπΐα; δ οψαὶ πδς {ι- 

᾿ροιαδπα, π6ὸ αἰβυϊηβδοης, πο Ποχηδοῆο εβϑοῖ ἀἢ16, Αἄ. 

δία ἐρεξαν τηράμπτς οἱρατῖα ἀπαθάδπι ζβομϊξαίθπι αἀπαηιρίατα 



ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ 4.. 477. 

ἘΔ. Οματτ, ΨΙ. [507. 508,1 - ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ͂. (δο6.) 
ἤτον παϑαρτικὴν;, ἢ τι ποιεῖν ἄλλο πεφυκυῖαν, ἐφ᾽ ὧν οὗ 
χρὴ ταῖς τῶν χυμῶν δυνάμεσιν ἃ ἀπιστεῖν, ὡς πατεργαζομέναις : 
ἃ φύσιν ἔχουσιν ἐνεργεῖν. ἐν ὅτῳ γὰρ ἂν ἡ στύφουσα ποιό- 
της, ὅσον ἐφ᾽ ξαυτῇ, συγάγεν τὲ καὶ σφίγγει, χαὶ ψύχει τὰ 
πλησιάζοντα σώματα, δύναταν δὲ ἐνίοτε ταὐτὺ σῶμα τινὰ. 
μὲν θερμαίνοντα τῶν ἑαυτοῦ μορίων ἔχειν, τυγὰ δὲ ψύχοντα, 
χαϑάπερ ἐδείξαμεν ἐν τοῖς περὶ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων δυνά-᾿ 
μέων, τῆς φύσεως οὕτως. αὐτὰ μιξάσης, ὡς καὶ τῶν ἰατρῶν 
ἔγιον μεγνύουσιν ἐνίοτε. τῶν ψυχόντῶν τυνὺ πύρεϑρον 7 
πέπερι. ταῦτ οὐν, ὡς ἔφην ἔν τοῖς περὶ φαρμάκων ὕπο-- 
μνήμασυν, ἐπιπλεῖστον ξξευργασμένα; χρησιμώτατα τοῖς γῦν. 

διδασκομένοις ἐστίν. χαὶ γὰρ͵ αὗ κατὰ μέρος ἑχάστου τῶν 
ἐσθιομένων σπευάσίαν τοῖς ταῦτα προεγγωκόσιν εὕὑρίσχεται. 

τευτλοϊ δοϑ]φακῆν οὖν ἡμεῖς τὲ δίδομεν ἐνίοτε, καὶ πρὸ 

ἡμῶν ὃ ἸΤαρογτεῖνος Ἡρακλείδης ἐδίδου πολλάκις οὖ μό- 

γον ὑγιαίνουσιν ἀμέμπτως, ἀλλὰ καὶ πάσχουσί τι. πρῶτον 

μὲν οὖν ἐμβάλλομεν αὐτῆ. πολλὰ τεῦτλα, δεύτερον δὲ 

Βαρομπὲ 1π [ὰ ἱρῆ8 δαπηϊχία; οπὶ αὶ Ῥαγρατθ, δαΐ, αἰϊπᾷ 

αὐἱρρίαπι ἀρεσα Πί παίαναϊθ: ἴι ἀπ] Ὲ8 ποσὶ οἱξ ἀπθίζανι:- 

ἄυχα, αὐΐῃ [ἀρουτιχὰ ξαου!αΐε5 14 οἴπαίαμξ, ἀτιὰ6 ἃ παΐατα 

μαρεηΐ οὖ οἱποίδηε; ἴῃ απὸ δηΐτη 4 1185. ἐπε αἀβυϊηδεηβ, 

1ρία, ᾳααπίσχῃ ἴῃ ἴα Ἰρία ςἴξ, νἱοῖπα σούροτα θορίξ, σους 

Ταϊηρὶε δὸ τοί σογαῖ, [ἄθτα αὐΐϑμι οοΥΡτιΒ πϑηπτπαυδτῆ 81165 

[αἱ ρετῖεβ σα] ϑίδοιθηΐεθ,, 41145. υϑῦρι σθχαηΐεβ᾽. παΡρθῖα ροΐείε. 

(αἰ τὰ Ἰρυῖ5 ἂ6 διυπριτοῖθισα. χαϑϊσεπιθηΐοναμι δου θτι5 

ἀομοι αν Ίτι15), πιαΐανα, [Οὐ] σεῖ 665. 1:8. Ῥουυτοοπΐθ, ἀξ 

ΤΩ ΘΟ. αὐἱάδμν ἔγισιαο, οαϊρίαχα Ῥυτϑίμγτινα. δὰ ρίρεῦ 1ῺΏ-- 

Ἰεγάμτι ΘογτΣοθατΐς ἤδεο οοτέθ (πὲ ἀϊπῖπιις)  1π σοχ- 

ταθυΐαΥ 5. ἀρ χηραϊοαγπθηΐβ οορϊοπίπηηθ Ῥεγίδοίαΐα [ι15, 

4πδ6 πο 8 126. ἀοσοπίῃν, ἔαπξ ὉΓΠΙ πα: πάτα απ Πδοο 

ιιΐθ ἀΙ Ιου, τηοᾶτπι γθροτῦῖθέ, αὔὸ οἷθοβθ οἴσπιθ5 Πσ 1118. 

πι ἀρραγασθ απβϑαΐῖ.. Νἥατι πὸβ από οσ βοία εἰ Ἰθηΐα 

Θαἀπ]μγ. Ὡοπ απααγη ἀἄδηη5, δἴσμιθ, αἀπΐθ 05. ουδοῖτςς5 

“Αγ ξέτιτιβ στο 115 ποι ἕδη ἔπι τποαϊραῖα ναϊούπαϊτνια ἔγαααι.- 

ἄΡιι5, νου. οἴδμῃῦ. τηβῖο ὁΠαπο, αῇδοῖῖβ ἴαθβρε δχῆῖ- 

Ῥεραῖ. Ῥυίπιπμι εὐροὸ ᾿βίδυμπι. οορίδη), ἄἀθιπᾶθ, χασπι οοπ-- 
᾿ 



᾿478 ΤΆΛΑΙΖΝΟΥ ἹΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ “ΥΝΔΙ. 

ἘΠ. ΟΠματι, ΨΙ: [508.} ᾿ ΞΔ. εἴς ΤΥ. {3ο6.) 

ΧΣ τὴν ὦ ; ἢ ἅλων βφα ὖὑ “πλειόνων, ἢ γά κατὰ τὴν ἄρτυσιν ἢ ὅλ Υ λευόνων, ἢ γάρου 
ΕΖ “ἦ ο ΤΡᾺ 

γλ υχέος, ὑποακευκώτερον γὰρ, οὕτως. εἶ δὲ Κη. πτίσας τὴν; 

φακῆν, ἑψήσας τε ᾿δὶὲ ὡς ἀποχεῖν τὸ πρότερον ὕδωρ, 
εἶτ. ὀλίγον μὲν ἁλῶν, ἢ γάρου μίξας, ἐπδμίβαλεις τὸ βραχὺ 

-: ΕΣ ΠΩ - κ᾿ ΑΚ, ἐν 
τῶν ἐφεκτικῶν γαστρὸς, ἤτον ὄξος, ὄχον τοῦ. μηδὲ λυπῆ- 

«ὦ - τ ΄ Ν 

σαν τὴν γεῦσιν; ἤδιστόν τὲ καὺ ὠφελιμώτατον ἄν ἐργάσαιτο, 
.“ 2 3 - Ἢ 

φάρμαχκόν τὸ ἅμα παὶ σιτίον οὔκ ὀλίγοις τῶν δισῤδοίῳ. 
΄,ὔ - (Ξ « 

χρονίᾳ ἐνοχλουμένωγν. οὖ» ὀλίγοις δὲ εἶπον, ἅπασι. φυ- 
ἘΣ Ἱ -" - 

λαξάμενος εἰπεῖν, ὅτι “άντόυθϑα διορισμῶν ἔστιν χρεία, 

γχαϑ' οὔο αἵ διαθέσεις εὑρδθήσονται τῶν διαῤῥοϊζομένων 

χοονίως. ὅλως γὰρ οὐδὲν οἷόν τέ ἔστιν τῇ πείρᾳ βασα- 
γίσαν προσηκόντως ἄνευ τοῦ τῷ λόγῳ πρότερον͵ εὑρεῖν 

" ι ᾽ὔ 4 - - 

ἀπριβῶς τὴν διάθεσιν, ἣ προσφέρεταν τὸ βασανιζόμενον, 
Ὥ 32. ν « 

ἤτοι. σὑτίον, «ἢ ποτὸν, ἢ φάρμακον. ὕλη γάρ ἔστι βοη-. 
ϑηματῶν ἢ τῶν τοιούτων διώϑέσεων. γνῶσις, οὗ» αὐτῶν 

- ΄ “κι. ᾿ ΕΣ ΕΧΥ, ΕΣ Στ" τ Ἵ 

τῶ» βοηθημάτων. ἐπεὶ δ᾽ ἀδύνατον ἄνευ. τοῦ γιγγώσχειν 
-.. “.: ᾿ 7 ΓΞ .η “ : ΄ ΩΣ 
ἀκριβῶς τὰς δυνάμεις τῶν ὑλῶν, αἷς χρώμεθα, βοηϑεῖν, 

ἀἰπιαβ, δὐΐ [4115 Ὁ]! απ πι, δπὲ ἀπ]οθυι σάτθτ. οἱ 1η1101-- 

ταῦβ: ἢσ προ Φἴντι τϑοὶς [ὩΡἀποΙξ. 51 τηΐϊπῦβ τζδ 

“ωδάμεενε, Ἰδθιΐθυα οχοουιοδίδυ 15 ἀδοοηαϊίο, δάπα νἱᾶς- 

ἩἨσοϑὲ ρυΐοσθ οἤιία, θῖν [115 ἀπ! σατὶ Ῥονημποιῖα δά- 

αἴϊα αἰϊαποῦ δουται, αἀ86 αἴντιπι πιοᾶϊοςα ἢβιηΐξ, 1π]1ο1ο,. 

Ῥαΐα δορίαμι, δα ᾿πθηΐασα, αἱ συῆπτη ποὴ οὔεπααί: 1[ὰ 

“δπῖτα. ἡποῦπ 1 Ππτοττῆν ἀἕατιθ πΈ111{Πγπατι οἴδοουῖβ ῬΗδΥτηβοτη. 

δὲ οἴριαπι ποῦν Ῥαῖιοῖβ θοστιηι, απὶ ἀϊαξαστια ἀϊαυτμοθᾶ οοη-᾿ 

Τοξαπιέαν. Ῥουτο αἴχι, ποπ Ῥϑιοῖβ, τοῦ] ΟἸΠΉΗ88 ΘΟΙΏΡρ[6- 

ΟἿ νοϊθπβ: πᾶπὶ πἷο ἀποῦτθ αἰ πο Ποπῖθτι5. Ορτ5. οεἰξ, ῬῈΥ 

4185 φογαπι, 401 ἀϊατύποθα 7ατηρυί θη Ἰαρογαπί, αἰδοοΐαβ 

τηνοηϊθηΐαῦ, ΟἸΙΏΙπῸ Θμπΐπὶ Π1]11π|8. ΤῈΣ, Ταοτιαΐοβ οσρατ 

χίθητα σογητηοαᾶθ ΘΧρ ουα15., πῖβ Ῥυῖτιθ ρου. ταϊϊουθη δά: 

Δ ΊΙΘα ΟΟΙΙ ΡΟ ἑπτ ΠΑΡΌΏΘΥΙ5. αἰξθοίατη,. οἷ ἀρρ]οαίαν 1ά,. 

ποῦ δσρίογαβ, ἤνβ ἢξ οἱραβ, ἔνθ ροΐπβ, ἤν τηβδάϊοαπῖθπ-- 

ἴαπι: πιαίθυϊα οπῖπ) οἱἕ ΔΌΧΙ]]οστπι δ͵αβιηοαϊ αἰοοίπαπι 

ΠΟΟΡΏΙΗΟ, ποὸρ ἸρΡΙΌσαμ, τοϊηθάϊογαιη. ΑἹ ᾳαοπίαμι ΠΘΡΊ 

ΠΟ ροΐβίξ, τιξ, ἡϊῇ 418. πταίθυζαντηῖ, ααΐρτιδ πξίπλαν,, Τὰς 



“ΒΙΒ.ΑΙΟΝ Α.. ; : 470 

Ἐᾶ. δίμητε ΥῈ [5.81 (ἘΔ. αἴ. ΤΥ. (δο6. 507.) 

τοῖς δεομένοις αὐτῶν,. ἀναγκαῖόν ἔστιν, ὥσπερ ἑτέρωθι περὸ 
τῶν ἐν τοῖς φαρμόκοις δυνάμεων, οὕτως ἐνταῦϑα περὶ τῶν 

ἔν. τῇ τροφῇ διελθεῖν. ἡ γνῶσις δὲ αὐτῶν ἔν χρόνῳ 

πολλῷ κατορθοῦται μόγις ἔκ τε τῆς διωρισμένη: πείρας 
καὶ τῆς τῶν ἀτμῶν τὸ καὶ χυμῶν φύσεως, οὕς ἔχευν φαΐ- 
γεταν τὰ δοκιμαζόμενα, καὶ προσέτι τῆς συστάσεως, ἣν χέ-. 
χτητάι κατᾶ τε γλισχρότητα παὶ χαυνότητα, πίλησίν τε. 

καὶ κουφότητα παὶ βαρύτητα ταῦτα γάρ ὅπαντω σὺν- 

τελεῖ πρὸς τὴν εὕρεσιν αὐτῶν; ὥστε σᾷν εἰς ξένην χώραν 
“ἀφικόμενος ἴδηθ᾽ τὰ τῶν “μὴ πρόσϑεν ἑωραμένων σου 'βϑω- 
μάτων, ἔχειν «ἀφορμὰς οὐκ ὀλίγας εἷς τὴν τῆς δύνάμεως 
αὐτῶν γνῶσιν. ὦ. δὲ Πῆνησίϑεος. ἔγραψε περί τὲ διζῶν, 
χαὶ καυλῶν, καὶ φύλλων, χαῦ καρπῶν, παὶ σπερμάτων, οὔ. 

πάνυ τὸ βεβαίαν ἔχεν τὴν διάγκωσιν, ἐάν. τῇ διωρισμένῃ, 
πεΐρῳ -πρίνης. αὐτὰ, καϑιότυ καὶ διὰ. τῶν ἐφεξ Ξῆς.. ἔσται 
δῆλον ἔγγωχα γὰρ ὑπὲρ ἑκάστου (607) τῶν ἐδεσμάτων" 

ἐδίᾳ διελθεῖν. εὖ. δὲ μακρύτερος ὃ λόγος. ἐστὶν ἢ ἔσεσθαὐ 

Ομ] αἴ68 ϑχαοίο οα]]οαΐ, ἹΠατασ ΟΡ6. Θρθπΐρτβ Γποουνγαΐ, 

πεοοῖϊε οἴ, πὸ 4101 46 ῃηοαϊοαη)οη ον απ, 1, ποὺ «πούπ8 

Ἰοσο.. ἀφ. αἰ: πιοηξονπμ ἐαοῦϊεα τ θτι8. ἀΠ}ρήατατιθ. Οὐσυτο 

δαΐουι πουτι τίς ἰδπιάθπι Ἰοῦσο. ἰθμιρογὸ τϑοΐα πορῖβ δο- 

οοατ, ἀπ οοηΐθαιίπηθν ααττη. ΟΣ σοτία ἀδδυϊέααπο εχ 

Ῥϑυΐθηθα, ἴθπι, ἐς θαϊϊέθαμγχ [ἀροντιχιαῖθ. πιαΐμσα., απο85 

ΒάΡρουο νἱἀθπίαν οθα., 4086. χα! ΔΉ η;, Δα παὲο ἐκ “θοτι-- 

Βἤοημα, «πάτα Ππαροπὶ [βου ᾶπη  Ἰοπέοσθια, αὰῦ {γα 11116--: 

ἴθι, δαξ Ἰαπιξαΐθηι οἴ. ἀθηἤΠίαίθηιν, τι Ἰονϊταΐθμν: δὲ συα- 

νἱζαΐθαι: μᾶθο Θηΐπα, οἰηηῖα δ Τρίανατα Τα νπ ουθτα δᾶθο 

οομἤθυτνξ, τιῦν φαθχ 1η ῬΟΓΘΡΥΪη τα τ ρΊοσῈ πὶ ῬΈΕΙ ΘΠ 6} 15, 

, ἢ αυΐᾷ οἰοαϊθπί ἀπππσαδπι ρυῖτ5. ΔΌῚ σου ρθοΐ οἥδπδογίβ, 

ῬΟΣυτ]α5. ἢ8. οοσαῆοηθβ δἴαπο δαἀ)ιητοιΐα δὰ οἷπ5, ἔαου]ία-- 

ἴρχμι Ῥϑυποίοοπδαγ ἨΔ 15... Οδοϑίθυση, (πιὰ. Νίπς Πέμδτ5 

ἄθ νδάϊοίθιιβ, σδιθιιθ, 101115,.Ω. γποῦρηθ [δπιθβααθ, 

ῬΙΟΘΙΑΣΕ, που σου νας Ββαροπέ ἀϊσποοποια, Πα ὁχρο- 

ὙἹΘηΐα. ἀοἤητα Ἰρία Εχρ]ούαυῖβ, αποᾶ 6χ 115, 4π686 ἴβαπεπ- 

ἴω, Π|φὲ τηϑηδῆτῃη : Πδίι δαληὶ, 46. ο1018. ἤπιρτι 15. [δου ἤαμι 

ῬΡουΐυδοίασθ Ὁποῦ ἢ ἰχαοίαίηβ. τρ[6. Ἰοχισίου ΜῈ δαΐ δαίασιβ 



4ἀ8ο ΤΑΖΗΝΟΥῪ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΧΎΝΑΙΙ. 

ἘΔ. Ὅτε, ΥἹΙ. [5ο8, 305.} ν ἘΔ. ΒεΓ, ΤΥ΄. ζϑογο)ξ 

μέλλει, δυνησόμεϑα γοῦν ̓ αὖϑιρ αὐτὸν ὃν βροχεῖ περιλα-- 
βεῖν ἑτέρῳ βιβλίῳ τυνὲ μικροτέρῳ; χρησίμῳ τοῖς τεχγωϑθεῖ:" 

σιν ἐσομένῳ μόνη γὰρ ἢ κατὰ διέξοδόν τε ἄσκησις. καὶ 
διδασχαλία τεχνίτας ἀπεργάζεταν, καὶ διὰ τοῦτό μοι δο- 
χοῦσι καλῶς οὗ πολλοὶ λέγειν, ἀρίστην εἶναν διδασχαλίαν 
τὴν παρὰ τῆς ζώσης φωνῆς γιγνομένην, ἐπ βιβλίου δὲ μήτε 

πυβερνήτην τινὰ γιγνόμενον ἰδέσϑαν;, μήτε ἄλλης τέχνης, 
ἐργάτην" ὑπομνήματα γάρ ἔδτυ ταῦτα τῶν προμεμαϑηκχύ-" 
των, οὗὐ διδασκαλία τελείο τῶν ἀγνοούντων, εἴ γε μὴν" 
οξϑέλοιέν τινες καὶ τούτων, ὅσον διδασκάλων ἄποροῦσιν,. 

ἐντυγχάνειν ἐπιμελῶς τοῖς σαφῶς τε καὶ κατὰ, διέξοδον, 
ὅποίαν ἡμεῖς ποιούμεθα, γεγραμμένοις : ὀνήσονται μεγά- 
λως, καὶ μάλιστα ἐὰν πολλάτις ἄναγιγώσχευν αὐτὰ μὴ 
ὀχνῶσιν. : Ιξ 

Κεφ. β΄. [3909] Ἑἰχότως μοι δοκοῦσυν οὗ πλεῖστοι τῶν᾽ 

ἰατρῶν ἀπὸ πυρῶν ἄρξασθαι τῆς προκειμένης διδασκαλίας," 
ἐπειδὴ πολυχρησιμώτοτον καὶ. πολυχρηστότατόν ἔστι τοῦτο, 
τὸ σπέρμα τοῖς τε “Ἕλλησιν ἅπασν καὶ τῶν βαρβάρων 

8ὲ, Ῥοΐευιμητθβ Τρίμσ Ῥοεοὰ αἷΐο᾽ φαοᾶδπι γΑΠΟΥ 6. ἩΡΕ110 
Ῥεγῆγίηροτο; 41 115, (ἘΣ αὐἕδϑηα οδῃ]ευιξ, τι 1115 οι: απδιτᾷο- 

αυΐάομα εχεγοιταῖίο (ο]α δὸ ἄοοιειπα, απυᾶ6 ῬῈῚ αἰΠΤαΐδηι 

ἐπαυγαίϊϊοτιοπι ἰγδαϊξαν, τῖοβ ἀυὐμῆσοβ στοά δι, Ιάθοσπθ πὸπ 

ι Ἰολΐα 1Ππᾶ τοϊμὶ σπΐσο ἀτ1οὲ νἹάρέαγ, ορεϊμηδμι 68 ἀοοίν"- 

πιδπι, ἀπὸ νίνα νοῦθ ἰγαθίίαΡ; ποοπθ οπΐτη απο πιπ8 πὶ 

ΣΧ ΠΡτο πϑποϊθυμη; δὲ δἰΓουῖβ αὐίϊ8. ορί ποθ ἰβοΐθη 

νἱάετο οἷ: ΠΟΥ πηι Γππε 115. αἢ δηΐθ ον πατε ξπδυπηΐ, 

πο πη θηΐδ., ποῖ τααίθτ εἰ ἡπδοοέΐοττιτῃ ἀοοίῖπα ρδγΐθοϊα, 

Ουοά ἢ «οἱ Ῥταθοθρίουιρτιβ Οαγθαιΐ, ναϊϊηΐαθα 115, 486 

οἷατα δὸ οορίοίβ ἴαπε [οτρία, ζ(απί τιορῖβ [ου 6 ΠΗ] π105 

εἢ,.) ἀπΠιρδηίον ἐποιμηροῦθ, τηδρυιη 1ὶ γμοΐαπι οαρίοηΐ, 

Ροιπμηστη Πα 66 τϑίθροσ ἰἄθι τ ἀθὴν ποῖ]. σγαυθηΐου. 
Οαρ. ἢ. Ηδπᾶ :α7ανῖα τηβἄϊοοχτπ: Ὀ]πυῖτ ΡΥαθίθπ- 

ἔθηι ἀοοίυ:πατη ἃ ἐγ ἴσο ταϊη νἱάοηΐτν δα[ριοαΐ!, ᾳάαπᾶο- 
αὐἰάρηη οὶ ἀρὰ Ογάθοοβ ομπθ5, ἴμπὶ ᾿ᾶΥΡυούατα 1 

τχαοβ [θπηθη πος οἱ ἔγθαπθηχη6. οὐ ἔασησαα οππὶ {11 



8Ι1Β.ΙΟΝ Α. Αϑι 

ἘΔ. Οἰιαττ, ὙἹ. [5991 ᾿ς : Ἑᾷ, Βαῖ, τγν. (δογὺ 

“τοῖρ πλείστοις. εἰσὶ «δὲ αὐτῶν τροφιμώτατου μὲν οὗ. πευχγοὲ 
χαὶ πεπιλημένην ἔχοντες ὅλην τὴν οὐσίαν ᾿ ὧς μόγιρ᾽ ὑπὸ. 
τῶν: ὀδόντων διαιρεῖσθαι" πλείστην γὰρ οὗτου τροφὴν δι- 
δύασν τοῖς σώμασιν ἔξ ὄγκου βραχέος. ᾿ οὗ ἐναντίοι τούτοις, 
ῥᾳδίως μὲν ὑπὸ τῶν ὀδόντων ϑραυόμενοι, μετὰ δὲ τὴν 
ϑραῦσιν ἀραισὶ καὶ χαῦνοι φαινόμενοι, βραχεῖαν διδόασι, 
τροφὴν ἔξ ὄγκου πολλοῦ. εὖ δὲ καὶ στῆσαι βουληϑείης 
ἕχατέρων ἴσον ὕγκον; εὑρήσεις βαρυτέρους πολλῷ τοὺς πυν 
“νούς. οὗτοι δ᾽ εἰσὶν τῇ χρόᾳ τῶν χαύνων ξανθότεροι. 
βασανίζειν δὲ χρὴ τὴν φύδυν αὐτῶν, οὖχ ἁπλῶς ἐπισκοποῦν- 
τας τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ καὶ διαιροῦντας καἰ 

ϑραύοντας, καϑάπερ εἴρηται" πολλοὶ γὸρ ἔξωϑεν ὑπόξανϑοί 

τὲ καὶ πυκνοὶ φαινόμενον τὰ ἔνδον ἑαυτῶν ὥφϑησαν ἀραίοί 
τε σαὶ χαῦνον - καὶ λευκοί. πλεῖστον οὖν οὗτον πίτυρον 
ἔχουσιν, καὶ εὖ τις αὐτῶν ἀλεσϑέντων ὑ ὑποσείσιις τὸ ἡ: Ὁ 
τῦτον ἄλευρον ἄρτους ἔπ τοῦ λουποῦ ποιήσαιντο τοὺς πυτυ- 
ρίας ὀνομαζομένους, ὀλιγοτρόφων μὲν αὐτῶν πειράσεται» 
περίττωμα δ᾽ ἐργαξομένων ὃν τῇ. γαστρὺ πολὺ, καὶ διὰ 

ἰαΐδ τἱατραίμτ. Ταΐου {ἱῆοα δαΐεπι ὈΙαττηππι Παρθπξ 4113 
ΤΏΘΗΓ, 4π46 ἀομ[4 [ππί ἑοΐαγηατιο (ὩΡ Παγιίΐατῃ μαρα πὲ δᾶθο 

σομηρδοΐδυα, τὶ ἀομραβ. νὶσ αἰνιαὶ απεραμξ; [4116 οπΐπι 

Θχίριια. τη 16 σουροτα Ρ] γί πηστη τ νηΐ: ᾳπ66. ψοτο, 115 

Γαμΐ “σοπέταγῖα,, απαθαπθ ἀθηῖραβ. απϊάθμ 340116. ἔργ σθη-: 

ΔΟΥ͵, ἰτασΐδφιρ τὰτὰ δ. ἴαχα ἀρραγθιΐ, χιϑρηᾶ τη0]6᾽ οχῖ- 

δάπτα. τοάδππξ αδἰϊπηθπίσιη. Ουοᾶ" ἢ αἰχογαϊηαηθ. Ῥάτοτα 

λποάπτα Ῥοπᾶθτα Ἡρτοεῖξ, απ ἄθηἴα: Γαπξ, τυαϊίο σταγίουα 
68. δοιηρουίθθ: Πδθο διΐθα [απΐ οΟἹοῦ6 οἴἴδμ Ἰδπὶς. 14-- 

νίοτα. ἘΧΡΙΌσνασα απΐϑηι ΒΟΥ Ώπη Πδέμγαη 101: ΠΙΡΙ Οἱ Ὲ 

ρογχίεξ, Γπρουἤοῖθπι επκίθυπδια ἀπηΐακαξ οοῃϊοιηρίαπᾶο, Γεὰ 

αϊνιάοπᾶο. αποααθ, πὲ ἀϊκίπναβ, δο ἔγδιισεπᾶο,; τπυ]ΐα ΘΠΪΠ, 

4086. ἜΣ υἱπβουβ ἔνα δ ἀδθπία ἡπογαπέ νἱΐα,;, τάτὰ 1ηΐαβ 

80 Ἰαχα δἱραᾳὰβ δρραιπδγανέ, Ηδθο ἴαμπ ξανζατί5. Βαβουξ 

ῬΙΌΥΙ στη, δὲ ἢ ατ15, ροβοδαύατη πιο! ΐα Γατέ, ἔθπα ΠῚ πγα 

Ἰανῖτια δσχοαῇδα, εχ τεααο ράη68, 4πὸ8 ξαγαγδοθο5. ἀρρε1:- 

Ἰαπξ, βου, ραλτπι απϊάεία ἰρίοβ αἴθ, ψοῃΐγθμπι ψ61Ὸ 

τη ]εϊ8. ΘΧΟΓΘιη ΘΠ 5 ἸπΊΡΙΘΣΒ. Ορνα, οἢ δαπιατθ. οδπ- 

ΘΑΡΕΚυβ5 τομ. ὕἹ. ; ΗᾺ 



ἄἀϑι ΣΦ ΖΗΝΟΥ ΠΕΒΙ͂ ΤΡΟΦΏΝ Ζ“ΎΝΖΜ. 

ἘΔ. Ὁματῖ, ὙΊ. [500.1 εἰ ἘΔ. ΒΑΓ ΤΥ. (6072 
τοῦϑ' ὑπεῤχομένων ῥαδίως. ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ δυπτικῆς 
μετέχευν οὐσίας τὸ πίτυρον εἰκότως ἡ διαχώρησις αὐτῶν 
γίγνεται ταχεῖα, πρὸς τὴν δπηκοισιν ἐρεϑυζομένων τῶν ἔντέ- 
Θῶν. οὗ δὲ ἐναντίου. τούτοις εἰσὶ μὲν ἀκριβῶς καϑᾳροὶ, 
πλεῖστον ἄγοντες σταϑμὸν ἐπ’ Ὀγχῷ βραχεῖ, διαχωροῦσι: δὲ 
ἀτάντων τῶν ὥρτων βραδύτερον, ϑεάσῃ γ8 μὴν καὶ τὸ σταῖς 
«αὐτῶν γλίσχρον ἵπανῶς, ὡς ἐπυιπλεῖστον ἕλκεσθαν μὴ δια- 
-σπώμενον,. ὅπερ ἴδιόν ἔσει γλίσχρου σώματος. εἰχότως τοί- 

,Ζὺν οὗτον μὲν παὶ ζύμης πλείονος χρήξζουσυ, καὶ μαλαχϑῆναι 
"δέονταν πάντων μᾶλλον, καὶ οὐχ εὐθὺς μετὰ τὴν ζύμην καὶ 

τὴν μάλαξυν ὀπτᾶσθαν" τοῖς" Ὁ 5 015: δὲ ἀρκεῖ παὶ ζύμη 
δράχεϊα, “αὐ μάλαξεις ἀσϑενής , καὺ 1θόνος ὀλίγος. οὕτωξ 

'δὲ καὶ τὴς ὑπτήσεως μακροτέρας μὲν οὗ καϑαροὶ, βρα- 
χυξέρας. δὲ οὗ πιτυρίαν δέονται. τὸ μεταξν δὲ τῶν 
χαϑαθωτάτων τε Χαὶ δυπαρωτάτων οὐκ ὀλίγον ἐστὶ πλά- 
πὸ ἐν τῷ μᾶλλόν τὲ χαὶ ἧττον, ἐνίων μὲν χαϑαρῶν, 

ἐνίων δὲ δυπαὰρῶν ὀγομοζομένων καὶ κατὰ ἀλήθειαν 
ὄντων. ἔστε δέ τὶ καὶ μέθδον ἀκριβῶς αὐτῶν εἶδος ἄρτων, 

φλὴν ἤαοῖ]ς εἴδη Ταρ εν : Ῥγαοιο δᾶ, ἀδοά Τανίαν ἤοη- 
᾿Α] αοΌ] 15. παροας ἀθίοσσέμ5, πιθυῖίο, πίε ίηῖβ δᾶ 

ἸΘΧΟΓΘ οποιη συ ξα8, οδΙδτῖ δουπτι δέ "ἀοθοῖο. ΠΙῚ5 

βαΐθη. δοπΡαυ ἢ «αἰ αθαΐ ΓαπῈ ραῖτεβ ῬαΡΙ νη, Ῥ]α ππτᾶ 
ῬΟΜΕΙ5. Ἔχίριιά τηο18 Ἠαροάϊεβ,, οὐαί αίη Ὑ6γο ραππτα αν" 
ἀἰπίητς ᾿ἀο᾽ όϊαπεας, ὙἹάεΡΙ5. ἔδυιδ {ΠΟ πὶ. τηοϊ οι ἀἄπιος: 
ἄστα Ἰθηΐατα. ἀξ τ ἀδαπὶ Ἰουρι Πίηδ Ἰπᾶϊνυ! [ἃ {γα λδΐτν 

οα ἐοτρονῖβ 166Ὲ εἰ Ῥτορτίτηη. Μεσῖΐο ρίξαν 11 ἀπ|- 

ἄθπι 68. ϑουιαθῖΐο σοριοβοΥ ἱπᾶϊσεπξ, Ὁμαπίτιθτατια πϑδεῖπιδ 

ΤαδΊροβα 8ὸβ. ορουΐθι, πεὸ ἢαίίχη ΡῸΠ Ῥογιηθηΐαϊα. οἱ {0}- 

φοἴϊοηθτὴ Αἰῶγα: ΤΟΥΡαΤ Δ οῚ5. γ τῸ Ῥᾶποσηι Τουπιθπίπιπι. εἴ 

Ἰομῖ5. Γαθδοΐίο, Ὀζδνθαας ἐπέδυναίϊαμι ἐπ Έ, Ρατὶ πποάο, 

«αὶ Ῥατὶ [απί; αἰαϊοπθηι ἀἠπξαχπίογθμ, ξαγίατασοὶ Ὀγ6- 

νίοσθιι Ῥοϊιη]δῆί. Ροῦγο τὸπ ρεποα. οἵδ ἱπίοῦ ῬΌΥΙΠΙΠ1ο5 80 
Του]! Πῆμηοβ. Ῥγὸ ταϊππουίβ τπδήουίβαπθ χαϊίουια [1αππᾶο, 
ἀπάγῃ 8105 αὐ!άδηη ῬΏγοβ, 81105 [ογάϊᾷοβ οἵ σψοσθηητδ, εἴ 

Ῥονεσὰ βπι|. ἘΠῚ] δαΐθμι δὲ 4114 ρατπίιπι ἴρεβοίθβ. πίϑ ΒῸ5 



ΒΙΒΑΊΟΝ “4. “4185. 

ΞΔ. ΟΒατῖ. ΨΙΊ. [569. ὅ10.1 οἰ ς 8: ΒΑΓ Ὑν; (θ07.) 
οὗ αὐτόπυρου προσαγορευόμενοι! συγκομίστους δὲ ᾿αὐξοὺς 
ξχάλουν. οὗ παλαυοὺ τῶν Ἰατρῶν. ὃτυ μὲν οὖν ἐξ ἀδιακρί- 

των ἀλεύρων οὗτον γίνονταν, μή διαχωριζομένου τοῦ πυτυκ 
φώδους ἀπὸ τοῦ. καϑαροῦ, πρόδηλον. ἐντεῦθεν γοῦν αὖ- 

τοῖς ἔθεντο. καὶ τὰς προσηγορίας" αὐτοπύρους μὲν, ἐπείπερ 

ὅλος αὐτὸς ὃ, πυρὸς ἀδιακρίτως ἀρτοποιεῖται, ᾿συγκομίστους 
δὲ, ὅὃτν συγκομίζεταν, σχευαζομέμων αὐτῶν, ἅπαν ἀδιάσρι- 
τὸν τὸ ἄλευρον, ἄλλὰ «καὶ αὐτῶν τούτων, ἐν τῷ μέσῳ δο- 
κούντων ἀκριβῶς τετάχϑαυ τῶν τ᾽ ἔκ τοῦ πιτύρου καὶ τῶν 
ἄκρως καϑαρῶν ἄρτων, οὗ. σμικρὰ διαφορὰ παρὰ τὴν τοῦ 
πυροῦ. φύσιν ἐστίν. ἐκ μὲν. γὰρ ἱτῶν. πυκνῶν πυρῶν καὶ 
βαρέων. ἀμείνους, ἔκ δὲ τῶν χαύνων τε χαὶ χούφων 
ἄρτου φᾶυλ, ὄτερου 7.5.2 οὐκοαὺ παρᾶ γε ὙΠ0 “Ῥωμαίοις, 

[2 107 ὥσπερ οὖν κοαὺ παρὰ τοῖς ἄλλοις σχεδὸν ὅπασιν, ὧν 
ἄρχουσιν, ὃ μὲν καϑαρώτατος Ἰᾶρτος ̓  ὀνομάζεταν σιλιγνίε 
της, ὃ δὲ. ἐφεξῆς αὑτῶν σεμιδαλίτης. ἀλλ᾽ ἢ μὲν 
σεμίδαλις “Ἑλληνικόν ἵτε χαὶ παλαιὸν ὄνομά ἐστὶν, συ- 
λίγνις δὲ οὐχ “Ἑλληνικὸν μὲν, ἑτέρως δὲ αὐτὴν ὀγομά- 

ὉϊαηΘ τηρᾶϊα; αἷἶπὸ8 αὐτοπύρους ΔΡΡοΙἸδΐ: ταρᾶϊοξ δαΐοπς 
νϑίεσεβ ἰρίοβ. πουβηπδθαηΐ οοπξα[δηθο8: : Οδϑίουθτα απο ἨΣ 

δτΐ οχ ἔδυῖηδ (βουείομβ ἐσροτέβ, ζαυβαῦα (ΟΠ]Π1ο εξ ἃ Ῥατα 
ζατῖθα ποτὶ [ΓΘραᾶταῖο; Οὐπηῖραβ 14: ε[ ̓ Ῥ ον ΡΙ σμίμχ: 11ππῸ 
ϑμΐην ποιηῖτια 1ρΗ5 ᾿παϊδόγπηΐ, αὐτοπύρσοις. αὐϊάθπι, ἀποᾶ 

τοίστα Ἰρίατη. ἘΡ Ποτιῖι; ΒΆΠ δῖ Ῥανίθ αὐειαρία, Ἰὰ ῬαπτῆΞ 

οἴαπα οοἄαΐ, σομίπίαμοίβ: ἀπίδα, αασα “Δ8 1ρῖοὁ5. δου βόίθηξ 

ἄοσβ ἰοΐα αγίπα ππϑαπαμηι ἃ ἤυτίατο [οποία δοχηρογξοίαν:. 

γεΐσμι οἱ ἸΐοῚ ΠῸ5 ρ5ό8, (αἱ δῇ ἀῆσαθπιν 6611 1πτδν Γὰγπ 

πγδοθοβ δὲ αααταρυ ἢ γ108 Λα π65 66 σ᾽ Δ οπέαγ; σα ραῦνα 
δἰ Ῥυο ἱττέοῖ: παΐαρα αἰ ον πίίδ: - Παϊίοτη ὃς ἄθῃίο δῷ 
δύαν! ἐὐϊθο ῥγϑοπαμογδθ, ὃΣ ἴαχο ἀπίομι δὸ ἰϑυὶ ράῆθθ 

ἤπηξ ἀοίενίοσθθ Ἐξ αριὰ Ἀοιπάτιοβ. απαϊάθαι, πὶ δὲ αραᾶ 

αἰΐοβ ὑυορϑιποάπηι ομ]π85; ααῖθτι8 ΤΡΗ ἱπήρογαπέ, Ῥ81}18 ἀ1- 

ἄθπι. ραν ητητθ Πρ πθηθ; «(αἱ δτέθηι Ἡπΐδ ΕΣ Ὀγοχηπτθ, 

δι Παοθαβ. πππιοπραΐατ: νογῆπι σεμίδαλις αὐἰάδην ΟΥδεξυηε 
ΠΟΣΊΘΙ οἵδ οἕ δαΐαπητή, . συλίγνυς σατο ποία Ογδθόμμα εἰς, 

ἯᾺ 52 



ἠ8ά΄ ΤΑΔΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ “ὙΝΑ͂ΜΙ, 

ἙἘΚΔ. ὍΒατε, ὙΙ. [ὅ10.1 ᾿ . ἘΔ. Βαῖ. τ. (6579 
Ζειν οὐκ ἔχω. τροφιμώτατος μὲν οὖν. ὃ σιλιγνίτης αὐτῶν, 
ξφεξῆς δὲ ὅ σεμιδαλίτης, καὶ τρίτος ὃ μέσός τε καὶ. συγκό- 
μιστοθ, ὃ καὶ αὐτοπυρίτηδ᾽ ἐφ᾽ ᾧ τέταρτόν ἐστιν τὸ τῶν 
ζυπαρῶν εἶδος, ὧν ἔσχατος ὃ ̓πιτυρίας ,, ὃς δή καὶ ἀτροφώ- 

τατός ἔστιν, καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ὑπέρχεται κατὰ γα- 

στέρα. πεφϑῆναν δὲ ἄριδτον τῶν ἄρτων εἰσὶν οὗ μάλιστα 
Ξζυμωμένοι καὶ κάλλιστα. τετριμμένον, ἀπὸ συμμέτρου πυρὸς 
ὃν κλιβάνῳ. τὴν ὄπτησιν ἐσχηκότεο, τὸ μὲν γὰρ πλεῖον πῦρ 
εὐθὺς, ἔν τῇ. πρώτῃ. προσβολὴ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνεναν σπεερε-- 
κκαἴον᾽ ἀποστραξίζεν, καὶ συμβαίνεν. καὶ ἄμφω μοχϑηρὸν 

γέίνεσϑαν τὸν ἄρτον, ὠμὸν μὲν καὶ ἀχατέργαστὸν ἔχοντα 
τὸ ἔνδον, ὑπερωπτημένον δὲ παὺ ξηρὸν καὶ ὀστρακῶδες 
ἔχοντα τὸ ἕξω". τὸ δὲ ἔλαττον τοῦ. συμμέτρου πῦρ 
οὐ πατεργάζεταν καλῶς τὸν ἄρτον, ἀλλ᾽ ὠμότερον ἀπολεί-᾿ 

πεὶι. καὶ μάλιστα τὸ ἔνδον ἅπαν. ὅσον δ᾽ ἂν ἔν συμμέτρῳ 
σευρὶ πλεύονν χρόνῳ δὲ ὅλων ἑαυτῶν ἱδμαλῶς ὀπτηϑῶσιν, 
οὗτου καὶ πέττονταν κατὰ τὴν γαστέρα κάλλιστά, χαὺ πρὸς 

τ τες ΔΓΕ τς ὀχρτίπηθσθ [πίον Ῥδ1168 ταζην 
ΒΠριποὰ8. Ὀ]υτίσαθτι ΑἸ πηδηΐατη Ῥναϑῖαξ : ρος Ἰρίαμη απΐθμι 

ἩΠρη]αοραβ: ἰεγεῖο Ἰόοο τπρᾶϊάβθ, «(αἱ ςοἕ. οΘοὨβαίαπετιβ, οὗ 
:αὐτόπυρος ἀϊοϊξαῦ : ἀαατέστα ΡῬοῖξ ππχς οἢ Τογάϊδογαχ ρ6- 

πΌ5.,.. ἣν. ὉΟΙΡῸΒ ξαΥ Τα δ οετιβ εἰ ῬΌΠΓοΥ5, τη] ΠἽ Πη 1 4116 

᾿ομηήήθτη ππίτῖξ,. δὲ οὐηηΐαπι τηϑπκίμηθ Ῥ61 δἴναιπῃ (πα βαεΐ. 

Ὁομποοοΐα ππΐοι 1ΠῸΘΡ βαπθ5 ἔπηΐ ΤΑΣ, ααἹ ῬΠατΊπλαπε 
Ταμξ Τοὐτα δεῖ δὲ ρα] μουξίπι ΓαΡαοεῖ, φαίαπο ἣν ΟΠ θαπὸ 
ἄριιϑ τησαδγαΐο ἔπεσαπε αἰαί! : πᾶτὴ. Ἰστΐβ. δ ἀθη του ῬΥΤηο 

δαίνη ὉσουΣα {πρου βοΐθμι Ἐχίθεμδαμι Οἰ ΣΟ Ο115 1 [ο[α6 

χαούπτγῃ ἀπαγχαΐϊ, δοοιϊάϊξαᾳπια ἀπρΙο πομυῖτι δ. ργαντ ρϑηθῆι 

ῬΘΥῚ : ΟΡΥΪΟΥῚ ατπάδηι, ααοά. ραγέθηι ἱηΐουηδην μαροαΐ οὐ 

ἄλγη δἴαθπιβ ἸΠαρογδίαῆι, :- Ῥοίουϊου, γοσο, αποά οχέθυ πᾶμε 

Ποοαπα: Ππαρθαΐ 8δο. ρυαθαίαίδηι οὲ ἕδεἤασθατι. ῬΟΥΓΟ 15115 

πποάθγαϊο υϑηι ον Ῥάπθ τηΐττι8 θ6116. Θ]αβογαῖ, [δ Ἰρίαιλι 
«οὐτιἀϊογθια γοπαπῖ, οὗ τπαχίτηθ Ῥαγέθι οὐημθη 6718. 1)- 

Ἰευήαπι. Οὐἱ δαΐθην. ἴπ. ἰρηθ τηοάογαΐο, Ἰομρίουθ Γραιίο, 

ῬΟΥ ἰοΐοβ [6 1ρίοβ δε ποι τον ὩΠΔ  ἔπουῖπιξ, 1 ἕαγα ΡΕ11- 

χης. ἴῃ νοπίγιοηϊο οοποοααπηίαν, ἔπη δᾷ οαρίθραϑ' δοῖο- 



ΒΙΒΑΙΟΙ Α. : 485 

Ἐά. ΟΒαττ, ὙΊ. ἹΡτ6 1 ΤΠ ἘΣ ἘΔ, Βαί. τ΄. (θο7.) 
τὰς ἕξης ἐγεργείας, σαν μετὰ τὴν πέϊμιν εἰσὶν, ἐπιτηδειότατοι 

γίνονται. χείριστον. δὲ τῶν ἄρτων εἰσὺ δηλονότι, ὃ ὅσοις οὔδὲν 

τῶν προειρημένων ὑπάρχει. τῶν δ᾽ ἄκρων ἐν αὐτοῖς ἀρεεῇ. 
“αὺ κακίῳ διωρισμένων, οὐδέν ἔστι χαλεπὸν αὐτῷ τέγυ καὺ 
χωρὶς ἡμῶν ἐπινοεῖν, ἐνίους μὲν τῶν ἄρτων ἐγγὺς εἶναι 
τῶν ἀρίστων ἢ χειρίστων, ἐνίους δὲ ἀποκεχωρηχέναν ποβ- 
ῥωτέρω », καί τύνας ἄλλους, ὡς εἴρηται, κατὰ τὸ. μέσον 
ἀμφοῖν τετόχϑαι. χοϑάπερ οὖν ἐπὶ τοῦ μέλυτος ἔμπρο- 
σϑεν εἰρήκαμεν, αὖχ ἁπλῶς ἀποφαίνεσθϑαν δεῖν, ἀγαϑὸν ἢ ἢ 
φαῦλον εἶναν πρὸς ὑγείαν, ἀλλὰ. φλεγματιρῦ. μὲν φύσει, 
ἐουτέστυν ὑγροτέρᾳ τὲ καὺ ψυχοότέρᾳ τοῦ εὐχράτου, χρήσι- 
μὸν ὑπάρχειν αὐτὸ, κἄν εὖ ψυχροτέρα δὲ μόνον οἴη τις ἄνευ 
πολλῆς ὑγρότητος, ἢ ὑὕγροτέρα ἄνευ πολλῆς ψύξεως,. οὗ μήν 
ταῖς γε ϑερμαῖς πράσεσιν,: οὐδὲ τούτων ἔτε μᾶλλον ταῖς 
ϑερμαῖς τε καὶ ξηραῖς ἁρμόττειν αὐτὸ, οὕτω καὶ τῶν ἄρ: 
τῶν ἀϑλητῇ μὲν ἐπιτήδειος ὃ μήτε πάνυ καλῶς ὠπτη- 
μένος, “μήτϑ ζύμην ἔχων πολλὴν, ἐδιώτῃ δὲ παὺ πρεσβύτῃ 

΄ 

8,68; ᾷπ46 σροξίοηθπι σομ ΓΘ απ Εν ,- ἥπὴξδ δορουηγποᾶ δ! ΠΠ πη. 

Ῥείη δπΐθπι ράπθ8 11 απξ παροπαϊ, “4πὶρι8 αὐ 11 χπθιπο- 

ταίοτυτα απίθ δοθῇ, Οὕππὶ ἀπίθπι Ἶπι ἢπιε5 Ῥυοθιίδεῖ5 οἔ 

Ῥταν τα ιῖβ. τι ῬαμΡ18. οοπ πξαθνίπαβ, πδπιο Ἴατα᾿ 6; πὶ 
ΕἼΠΟΙ. Ψ86] ἰδσοπεριι5. ΤῸ 018 ἔδς 116 Τα οΠΙραΐ, 41105. εἴς Ῥᾶπεβ, 

1 δπΐ ορἤμη!β » δΐ ἀρίουυτἶθ Πηΐ Ῥυορίπαμῖ, 41105 ῬΟΥΥΟ 

40 ΠΠ15 Ἰρῆρα ἀϊορᾶονθ, ἕαπι 41105 ἀποίάθμς μέθυ πἰσοβατα 

Βοβ. Ἰοοππν πιθᾶϊαμ ορέϊηεγο. Ρτοίπᾶθ, ἀποιηαδιποάπηῃ 

ῬΣῖα5. ἄρ. τ46116 δάμιοῃατητβ, ποι βιπρ Πολτον ΘΠ ρυόπηπ-- 

οἰαπάπμι, Ἰρίαπι [ὩἸΒΌΥο, οἱβ δαΐ Τα! αθχθ, [64 ῥΙταϊ οίαθ ἡ 

φαϊάθιι παίπναθ, μὸρ οἷ διπμπιίουὶ δο Τειριάϊουῖ, ἀπᾶπα 

κι ἰοηροξαΐδ, ἱρίαμπι οἴ [αἰπθγθ, πιὸ ταῖπαδ, οδυηη οὰ 

τιαΐπνα ἰαπΐπιπὶ ΨΘΥΙΕ ΕΥΙΙαἴοΥ ἤπθ γη]ία πα πιταϊίαίθ,, δαὲ 

ΒΒΩΙΔΊΟΥ ἢχιθ. σηπία Τυϊριἀϊ αΐθ., φ41π1415 δαΐοσα ἔθη 6 γ8- 

το 15; 80. Πἴ8 οδἰϊδῆι τημ]ο τηασὶθ. 0411415. εἰ βοοῖβ παυᾶ- 

φαδφααπι Ἰρίαμη σομγθηῖγα, ἴΐα ράπαπι 4ποαπ6 15 αἰμ]δἕαθ 

φαϊᾷεμι. δῇ δοοοχημηοάτι5, 4.1 πδάπμθ δ6}{Πππ26 6 αἰϊαΐιι5, 

πθαὰς ἡπυ]ΐαῃ Παρ ζογμηθιί, ῥτίναΐο δηΐθεπὶ δὲ [61], 
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ἘΔ, ὅμάτε, ψιΙ, [ὅ16. 511. ΐ Ἐᾶ. Βα. ΤΥ. (δο7. 508.) 
ὁ χάλλιστα μὲν ἔν κλιβάνῳ, ζύμης δὲ μετέχων πολλῆς," 
δ᾽.γε μὴν τελέως ἄξυμος οὔδενὶ χρήσιμορ. εὖ δὲ καὶ τυροῦ 
προσλάβοι, χαϑάπερῤ. ἔν τοῖς ἀγροῖς. παρ ἡμῖν εἰώϑασι 

σλευάξειν ξορτάζοντες, οὖς αὐτοὶ προσαγορεύουσιν ἀξύμους, 

ἑτοίμη βλάβη πᾶσυ, κἂν ἰσχυρότατοί τινε (6ο8) ὦσιν τὴν᾽ 
ἕξιν τοῦ σώματος, ̓  οἷόν πὲρ οἵ γενναιότατου τῶν ϑεριστῶν. 

καὶ τῶν σκαπανέων εἶσίν᾽ οὗτοι γὰρ ὁρῶνταν καὶ: τῶν βα- 
ρέων ἀϑλητῶν. μᾶλλον πέττοντες τοὺς ἀζύμους ἄρτους ; 
ὥσπερ γε. καὶ πρέα βόεια καὶ τράγεια.. τί γὰρ ἔτν δεῖ 
μεμνήσθιαυ προβατείων. ἢ αἰγείων ἐπὶ: τούτοις; ἂν ̓ Αλεξαν- 
δοείῳ δὲ καὶ τὰ τῶν ὄγων χρέω ἐσθίουσιν" εἰσὶ δὲ οἵ καὶ 
τὰ τῶν “καμήλων εἷς γὰρ τὴν πέψιν αὐτῶν συντελεῖ μέν᾽ 
τι παὶ τὸ ἔϑος, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ἡ βραχύτῃς τῷν προσ- 
φερομένων, καὶ ἡ τοῦ σώματος ὅλου κένωσις ἐξ ἀνάγκης 
ἑπομένη τοῖς δὲ ὅλης ἡμέρας ταλαυπωροῦσι κατὰ τὰς οἰχείας 

ἐγνεργείας.. ἀναρπάζουσι γὰρ αἵ κεναὶ σάρκες ἔπ τῆς γαστρὸς. 

[91.17]. οὐ-μάνον ἡμέίπεπτον, ἀλλὰ καὶ παντόπασυν ἄπεπτον 

«πὶ ῬεΠΠΠἤπη6. απίάθμα ἦτ ΟΠ Ραῆο 6Π αἰαίτιβ, ξοσπιθπῆ, ἀα- 

οἴοῖΣ ΒΑΡΘΕ ; γητι ταῦ: - ῬΟΥΡΟ αἿΣ ζδυπθαΐο μη ηοὶ οατοῖ 

ΠΘΙΣΗΙ ῬτοΥΓὰ5. 6[Ὁ. ἀροοϊαειηράσθδ. Οποᾶ ἢ οαἴεὶ δἰ απίά 

1λίαρου αὐάδαίτπα; (πὶ σοὶ ἀρᾶς ηο5 ξ6Π45:.ἕ ἀΐοριις [0- 

Ἰθπὲ ἀρράταυβ, βθοβηαῃ Ῥᾷηθδ. Ἰρῆ “νοσϑπΐ δζϑγηοβ,) 67115- 

"πα 1] Ῥτοιηρίρ οτῆπο8 Ἰαθἀἠηίογ, ϑέϊδιμ ἢ Του πη ηλο ἅπε οου- 

ῬοΥβ "ΒΑΡῖπι, οα]βπιο αι. [τι] χη ϊονηπι “ἀο Το οντη, τος 

Ῥαθιμηῖ :. 0 μῖ5. παπῖαθ ἔδοιππβ οομῆοὶ σἱάξαβ. Ῥαπ68. 

Ἀγ πιΟδ 7. τἰὸ ῬαΡΆ]α πὶ οἶδη δ Πϊγοίπαμι, απδμι ἃ βύανίτο 

Ῥῃ8 αἰβϑεβ:. αυ14΄ οπίπι 7 πὶ Ἰοήπαν ἀ6΄ οὐ] δὰ οα- 

Ῥυϊπα ἴα ΑἸοχαπάνια σορο ἀἤπίπα ᾿ἡποατιθ ναίοαπξιν:, 

[απὸ ἐπὶ οὐ ὀαμηο!πα: δα ἱρίαγαμ απ οοο μηδ ΠῸΠ- 

Ὧ181] οδηξεν ἔπ σοπίπείπαο, ἔπτη σνότο ποῃ πιϊπ πητμη"ς 

ΘΑΥα πὶ ΟΑΥ Πα ατιὰθ [ἀπλπ ΠΡ Ῥανβηιοηῖα, ἂὸ ἀοφπίηπο, 

ρα Φοῦίτιβ ΘΟ ΟΥῚ8. 1πδυῖϊο, ααθθ΄ 1115. πδοθῇανξο δοοῖα!, 

«αἱ ἐοΐο ἀϊθ π᾿ ῥυϊνα δ᾽. ορειῖριβ [ἴδ οου ποίη. (αγποϑ; 

πα ἐπδιυϊίαθ γαρῖεπέ Ὁ Σ γοπίσθ Γἀσουτα ποπ τηοᾶο [οματι 

οορίαμι,, [δα ποπηιπηαιατα Θἰζατι οχαπίπιο οχαάσαπι αἴθ 
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ἘΔ. ΟΒατι. γι. [513.1 ἘΔ; Βαῖ, ΤΥ. (8ο8.). 

ἐνίοτε χυμὸν; ὅταν ἐπὶ συτίομῷ πρνῶσυ; αὶ διὰ τοῦτο. 

γόσους χαλεπωτάτας ὕστερον οὗτον νοσοῦσιν. καὺ πρὸ γήρως. 
ἀποϑγήσκουσιν. καὶ ταῦτα ἀγγοοῦντες. οὗ πολλοὶ μοκαρίπ-. 
ζουσιν αὐτῶν τὴν ἰσχὺν τοῦ σώματος, δρῶντες ξαϑίοντάς τε. 

ποὺ πέττοντας, ἅ μηθεὶς ἡμῶν δύναταν προσενέγκασθαι καὺ 

σέψαι. ἐπεὶ“ δὲ καὶ τοῖς πολλοῖς ταλαϊπωρηϑεῖσιν ὕπνοι 
βαρύτερον γίγνονται, καὶ τοῦτ᾽ αὐτοῖς μειζόνως. πρὸς τὰς ᾿ 
πέψεις συντελεῖ, διὰ τοῦθ ἧττον ὑπὸ τῶν. μοχϑηρῶν ἐδε- 
σμόάτων βλάπτονται" εὖ δ᾽ ἀναγκάσεις αὐτοὺς. ἀγρυπνῆσαι 
πλείοσιν ἐφεξῆς γυξὶγν, αὐτίκα γαθοῦσινς; ἐχεῦνον. μὲν οὖν ἕν 

τοῦτο μόνον ὀγωϑὸν ἔχουσιν εἰς πέψιν τῶν. μοχϑηρῶν ἔδε-. 
σμάτων᾽ οὗ δὲ ἀϑληταὶ τροφὰς μὲν εὐχυμοτάτας λαμβάνους. 

συν, ἀλλὰ παχεῖς καὶ γλίσχρας οἵ γε βαρεῖς αὐτῶν". ὄνα-. 
μῴξογσιν δ᾽ οὕτω μάλιστα μὲν τοὺς πολσιοτὰρ,. ἤδη δὲ καὶ. 
τοὺς παχκροτιαστάς τε παὺ πύκτας. ἐπεὶ γὰρ ἡ παρασκευὴ. 
πᾶσ πρὸς τοὺς ἀγῶνας αὐτοῖς ἔστιν, ἂν οἷς ἐνίοτε δὲ ὅλης 

ἡμέρας παλαίειν ἢ παγπρατιάξευν ἄναγκάζονταν, διὰ ταῦτα. 

ἡποορίπιπι, ἀππτα οἷρο ἱππηρίο ορουῖθηβ [εἴ γοἀδαϊδοσίπε: ΟΡ, 
δασιατπα σδπίαγα 11 ρυδυλβη}18. χπουθῖδ. ροίθα, γε μοπ ἀμ οχ, - 

οἵ δοΐθ ἰδπθοΐατα ἱπίοσεππί. πα ἀπππι, νπ]ρῃ8 -ἁρποτοῦ, 

1105. ΟὉ» Θοτρουνῖβ σΌρτν Ῥοϑαΐοβ ργυδθᾶϊοαϊ, αππαπι δα, Θἄστο, 

εἴ φοποοα 618 Ἱρίοβ νἱάθαξ, αἀπμᾶθ πὴ ποῆταχα. ὩΘαΠΘ᾿ 

ξἄοτα ἀπαθεῖ πρατθ οοαπδγο. Οπμοᾶ αιΐοπι θοσλι Ρ] τί αθ, 

«αὶ, ἸΑΡουῖρτι5 [δα φομέθοθυται!, 8. ῬΥΑΥῚ8. οἶδ᾽15. χηΐτμβ..166-. 

ἀατπίαν, ἴῃ 'φαπία οξ, αποᾶ 115. ἴοι ἤπξε Ῥτοξαπάϊοτοβ,. 

ᾳπ86 το8 δ Ἔτσ, πριϊξτατι ἴρᾷθ δᾶξενξε χπομιοπεῖ: ᾳαοᾷ. 

ἢ τρίοβ ρίπτεβ οχᾶϊπε ποὐίεβ, ἱπίοζῃπιθβ ἄπο οοδρουῖβ, 

τλοῦρο βαϊίπη οονυϊρίοηΐασ. ΠῚ Ἰροίταγ, τπιαΐοθπῃ ποο δῷ 

Ῥτᾶγοβ οἷροβ. φοφιοπᾶοβ ΠΡ οοχατηράπῃ; δἰ! θΐαθ γα σο 

ΔΙ πρηἑ5. ααϊάοηι αἰαπέαν ορίτηϊ [ποοὶ, [64 οχαίῃ ο νἱτσ 

Τοοῆ, ΠῚ (Ὧπ6, «αὶ τπξον Ὡρίοβ Γμπΐξ σύανθβ, πὸ. ποτηῖπο 

Ῥα]δοβυϊίαθ ροϊ ἤπια, πασιο. σογῸ δὲ ραπογαίδαῖδθ δὲ ρὰ- 

51168 τα ΔΡΡΘΙΙαπῖστ. Ὁπαπι ομῖπι 1 (Ο]σηι 615 δὲ Ῥσορο- 

Πέπμι, τὐ δᾶ οογίατηπια [(οἴθ οομπιραγθηξ, ἴπ ατρτι5. 1πίθτ-- 

ἄπχη ἰοΐπτι ἄϊοπι απὸ Ἰποίατί, δαΐ ἐπίθη 8. νι ῖρτυ8. σϑτίατϑ 



488. 1 ΠΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΎΝΑΙ. 

ἘΠΛ. Ομᾶτε. ΨΙ. [511.} : ἘΔ. Βεἴ. ΤΥ. (858.) 
δέονται τροφῆς. δυσφϑόάρτου τε καὶ δυσδιαφορήτον.. τοιαύτῃ 
δέ ἐστιν “ἢ τῶν παχέων χαὺ γλίσχρων χυμῶν" ὅποία μά- 
λιστά ἔστιν ἢ τε ἔπ τῶν χοιρείων κρεῶν χαὶ τῶν, ὧς 
δὔρηταυ, σκχευσστῶν ἄρτων, δὕσπεο οἵ φομίμως ἀϑλοῦντες 
ἐσϑίουσυν “μόνοι. χαὺ εἴπτερ ἰδιώρης ἀγύμναστος ἐν τῇ 
αὐτῇ τροφῇ διατρίψειεν, νοσήσει τάχιστα. γύσημα πληϑω- 
ουκὸν, ὥσπερ γε καὶ εἶ γυμναζόμενος ὄνϑῥωπος ὃ ἐπὶ λαχά- 
γοις καὶ χυλῷ πτισάνης, διαυτῷτα, καταφϑ είρειεν ὦ ἂν ἂν τά: 

εν χαὺ τρυχώσειξν τὸ πᾶν σῶμα. χυμὸς δὲ ἱπλεονάζεν ἐκ᾽ 
τῶν τοιούτων ἄρτων, οἷς ἔφην χρῆσϑαν τοὺς ἀθλητὰς, εὖ 

τις ἡμῶν τῶν πολλῶν ἐσθίει, γίνεταν παχὺς καὶ «ψυχρὸς, 
ὅποῖον ἰδίως ὀνομάζειν εἰθίσμεθα τὸν. ὠμὸν χυμόν. ἔστι 

μὲν. οὖν καὶ τοῦ φλέγματος χυμὸς ὦμός τὸ καὶ ψυχρὸς, ἄλλ᾽ 
οὔ παχὺς, ὡς ἂν ὑγρότητά τε πολλὴν ἔχων καὶ πνεῦμα φυ- 

᾿ σῶδες᾽ ὅ δὲ ὠμὸς χυμὸς Ἰδίως ὀνομαζόμενος τοιοῦτός 
ἔστῷν, ὅποῖον φαΐγεταν τὸ τοῖς οὔφοις ὑφιστάμρνον ἐνίοτε 
πύῳ παραπλήσιον. ἀλλὰ δυσῶδες μέν ἔστν “αἱ "γλίσχρον 
τὸ πύογ, ὁ δ᾽ ὠμὸς ἔρνκεν αὐτῷ κατά τε τὸ πάχος “αὶ 

Τοραπίῃγ, δοῖτρο οἷρο. ἐμδιροαῦ ὥπήριὰ 80 ὀναροταῖα 

ΑἸΠΊΡΙΙ ; {α118. απιΐοπι εἶ, πὶ [πσρττι Ππαροὲ οταίζαμπη 46 νἱ- 

᾿ δοοίαχα,, ουὐππ ὁ1 ῬΟΥΣΠΙπιπγη 66 οἱρτβ 6κ οατηῖρμδ [Ὁ11115 

εἴ Ῥαῃῖβθπ5 (αἰ ἀϊπκίπη)5) ἀρραταίῖβ, σῃῖδιι5 [ΟἹ σψοτο δίῃ]ε- 

ας ψεί(οπμίασ. Οπρᾶ ἢ αῃΐδβ. ὑγίγαΐμβ εἴ μαπᾶ δκοτγοῖία- 

᾿ ἀπ΄ Θοάδιῃ. οἷροὸ αἱ νοϊπευῖδ, ροϊουυίτηθ πὶ τπου μη, ῬΙεπῖ- 

ταατη5 Ἰποιάρέ, αἀπριπφαγποάπηῃ, ἢ μοιπο πΐθπβ θκογοϊ[αἴϊος 

ὩΪΡῸΒ ΟἹοτίθτιβ 86 Ρ  Ἅπαθ ἴπδοο δἹθγθίῃσ, ἐοΐπηι ἔχπηι 
ΘΟΥΡτΒ ΘΘΙΟΥΙΓΟΙ 16 οἴ οἴατ: δ φομἔβοοσ, Ῥουτο ἢ 4815 

ποῆγαμι ῬΑΒΙΡιΒ 1115. αἰαίπγ, (ηλρτβ αἰχὶ αἰ μ]εἴαβ πίϊ, 
ΤποΟΊΙΒ “ΟΣ 615. δρμμἀ6 01: οΥα ἢ π8 80 Τρισιαπβ, ἀπά ]οπα ῥτος- 
Ῥυῖδ ουαάπιι ἱποραηη ἩΟμΊπατΘ ἀομΓπονίτητιβθ, ΕΠῚ [ἀπ6 δὲ 

ῬΙταϊία6 ἤποοι8. οὐαμιβ οἱ ἔγίσίαιιβ, ποῖ ἑδτηθῃ ὀγαμ8, πὶ 

6Δ πηγαί τα ]ΐαπι παρδαΐ δὲ Γριτέατὰ αι] πίτι πη: 
Ὄγπατι5 ἀπίθιη [ἀροπβ ῬΤΌΡΥΙΘ ππποπραΐμβ :8115 οἱ, απᾶ]8 
τὰ ἀρρατθῖ, ἀποᾷ 1π τὐῖπὶ8 [πὰρ βἄθε" απαπάοαιοθ ραχὶ δ6- 

ἔμπα]: νοχαχη Ῥ8 εἰ σγαύθο οι οἱ εἰ Ἰοπίηπι, ογπάῃδ 

ΕΟ ἰπσουβ ογαῖπίς οὐ οοϊοσα 111 ἀππίαχαϊ εἴ ἢπι1115, 
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ἘΔ. Ὁβατξ, σι. [511.1 ᾿ ἘΔ. Βεῖ, τν. (668.) 

τὴν χρόαν μόνον, οὔτε δυσώδης ὧν, οὔτε γλίσχρος. οὐ μὴν 

τοῖς 78 πυρέττουσιν ἐξ ὠμῶν πλήϑους μόνοις ὑφίσταταν 

τοῖς οὔροις,΄ ὅποϊον εἶπον; δλλὰ τοῖς ὑγιαίνουσιν; ὅσον τας 

λαιπωρούμενοι σιτία σπληρὰ χαὶ δυσκατέργαστα προσφέρον- 

ταῦ, ᾿ περὸ μὲν οὖν τῶν ἄλλων αὖϑες εἰρήσεταν» ̓ περὺ ᾿δὲ 

τῶν ἄρτων, ἐπειδὴ περὶ τούτων προὔκειτο πρῶτον. ἡμᾶς διελ-- 

ϑεῖν, εἴπωμεν ἤδη πρὸς τοῖς παρ᾽ ἡμῶν εἰρημένους καὶ 

ταῦτα, πάλλιστοι μὲν αὐτῶν εἶσιν οὗ “λιβανῖται, καϑ' ὃν 

εἴρηταν τρόπον ὠὥπτημένον τε καὶ προπαρεσκευσσμένον πρὸς 

τὴν ὄπτησιψ΄ ξφεξῆς δὲ αὐτῶν οἱ ἰπνῖταν, τὴν αὐτὴν ἐσχητ 
χότες δηλονότν παρασχκευήν᾽ ἐπεὶ δ᾽ οὐχ ὁμοίως ὀπτῶνταρ 
τὰ διὰ βάθους τοῖς πλυβανίταις, διὰ τοῦτο αὐτῶν ἀπολεί: 

ποντᾶν. οὗ δ᾽ ἐπὶ τῆς ἐσχάρας ῥπτηϑέντες, ἢ κατὰ ϑερ- 
μὴν τέφραν, ἢ τῷ τῆς ἑστίας ὀστράκῳ καϑάπερ «λιβάνῳ 

πεχρημένου μοχϑηροὺ πάντως εἰσὶν, ἀνωμάλως διακείμενοι: 

τὰ μὲν γὰρ ἐκτὸς αὐτῶν ὑπεροπτᾶταάν, τὰ δὲ διὰ βάϑους 

ξστὴν ὠμά. τοῖς δὲ ἐγκρυφίαις ὀνομαζομένοις ἄπὸ; τοῦ 

“κατὰ τὴν τέφραν ἐγερυβέντας ὀπτᾶσθον προσδίδωσῇ τῷ κοαὺ 

ααπτα ἸΘαΠ6 σγα ΘΟ θη5 Πέ ποαπθ Ἰοπίαβ. οι ἕαπιθπ ἔδ- 

Ῥγιοϊ τ) 15. φαϊάθιη 6κ οσπιάοταπι ἨΠΠΙΟΥΉΙΝ οορίᾳ [οἹ]8 

ἀπ ὈΥη15 ΓαΡΠάθί, ου)ηιβηιοῦιϊ αἰσὶ, [δα οἵ ἴαπῖβ, «πὲ ροὲ 

τοπϊίοβ. Ἔχατί]αΐοβ Ἰ ΡΟ 5 οἱθοθ5. ἄπτοβ ἂο ορηξθοίμῃ αἸΠ61168 

εἤπίαιξ, οσπα δ 41115΄ αυΐάθμι Ῥοίδα ἐγαοΐαθιμιτβ; ῦπρ 

γϑτο, απρηΐαγη 46 Ῥϑηῖραβ Ῥεῖμηο. Παἰμίπιτιβ αἰ ΠΈΣ 6, 115, 

απδδ ἃ πορῖβ ἀϊοία 14πὶ Ἱπεσμπῖ, δθρ 8]1οἱατηπ8. Οα--᾿ 

πίστη. φαϊᾶθιηῃ ορέϊταξ Γαπξ ΟΠ Ραμα θ, δα θτχα 4πρχα Ῥγδθτ᾽ 

Τοσῖρᾷ τπυρᾶππιν ἔμπα αἴδίῖ, ἴαμα δα δἰαίϊπομθηα ρυδβθραγαΐϊ. 

Ῥχοχίμι δπίρπι ἱρῆβ [πὶ ξαχπιαοθὶ, θοᾶθηῃ νἱάδιμοοξ απρ 

ῬΥΔΘΔΙΟΙ πιοᾶο ργδθραταί: [ε αὐΐα ἴπ ῥγοΐυπᾶο ποι ἢ-- 

ταὴΠποῦ αἰαπίαν, οἹ 14 ἃ} 1ρῇβ Βοπίϊαΐο Γαρρογανἔτγ, Αἵ 

4ἰ {προ} ογαποθΐατη, δπξ οἴπεγαβ οα]]4ο5, δηΐ ἴοοὶ ρᾶνῖ- 

τηθπΐτπι οοι. ΟΠΡΘΉττα ἸΔΗ͂Σ; ΡΥΘΔΎῚ ΟΥΉΠ65 ἔππξ, τ (ὩΣ 

Ἰπδθαπαῖτίον [6 Βαρεαπὶ: πᾶτπὶ ραγΐεβ. ἱρίοσπα δχῆγιαθ 

ἕἴαρτα χποάππι ἵππὶ αῇαΐαθ, ἱπεπιαθ απέθπι ογπᾶδθ (δϑίθ- 

Τα ΠΙ 115, 4π085 Ῥγορίουθα, χοᾶ οἰπθεῖθτι8 ἔθοῖ δἤδηξαν, [πΡ- 

Οἰπουῖοῖοβ σΠπΟαραΐ, ΟἸΠΘΙΘΒ Ὡρῆ ργτανιζαΐθηη δ] πᾶγα 



άρο. ΤΑ͂ΔΉΝΟΥ ΠΈΡΙ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΔΎΝΑ͂ΙΙ. 

ἘΠ. Ομασε. ὙἹΙ. [311. 513.] ἘΠ. Βαἵ. 1ν. (ὅο8). 

ἢ τέφρα μοχϑηρόν' ὥστε κινδυνεύουσιν οὗτον ἁπάντων ἄρ- 
τῶν εἶναι χείριστον κατά γ8 τὴν τῆς ἰὀπτήσεως ἰδέαν ἐπὶ 
πᾶσιν τοῖς ἄλλοις ὡσαύτως καὶ προὔπάρχουσιν. [215] δεῖ 
γὰρ ἑκάστοτε περὶ τῶν προκειμένων ἀκούευν οὕτως, ὡς κατὶ 
ἀρεῖνα μόνον ἐξηλλαγμένων τῶν παραβαλλομένων ἀλλήλοις. 
εἷρ εἶ γε κατὰ πολλοὺς τρόπους διαφέροντα παραβάλληται, 
τὰ παϑ' ἕκαστον αὐτῶν ἰδίῳ λελεγμένα πάντα ἕξουσιν 
ἠϑροισμένα. περὶ μὲν οὖν τῆς κατὰ ἄρτους διαφορᾶς αὖ- 
τάρξως εἴρηταυ, ; 

Κεφ. γ. Ἰερὶ δὲ τῶν ἄλλων πεμμάτων, ὅσα σκευά- 
ξαυσιν ἐξ ἀλεύρου πυρίνου, καιρὸς ἂν εἴη λέγειν. οἱ μὲν 
οὖν. ταγηνῦταν παρὰ τοῖς “Ἵττικοῖς ὀνομαζόμενον, παρ᾽ ἡμῖν 
δὲ τοῖς πατὰ τὴν ᾿Ασίαν “Ἕλλησι τηγανῖταυ σχευάζονται ὃ 

ἐλαίου μόνου. βάλλεται δὲ τὸ μὲν ἔλαιον μόνον εἷς τήγαΞ 
ψὸν ἐπικείμενον ἀκάπγῳ πυρὶ; παταχεῦται δὲ αὐτῷ ϑερμαν- 

᾿ϑέντι τὸ τῶν πυρῶν ἄλευρον, ὕδατυ δεδευμένον πολλῷ. 

διὰ ταχέων οὖν ἐψόμεναν αὐτῷ τῷ ἐλαίῳ συνίσταται καὶ 

ΣΙ 

εἰρουραπὲ: ᾿σπαρτορέες οὐαπΐπηι ῬΑπαπὶ Πο5, ἢ 1ρῇ59 οαδίονα 

β οπιπία, απξα Ῥαυῖΐον δαϊπενιαξ, αποά δᾶ δῇδιαι [α]ΐθηι 510- 

ἄνα. αἰποὶ, φγορθμιοάπηῃ, αἸΧουη. 68 ἀρέουυϊπιοβ, 

Οροτῖεξ δπῖπα ἴομαρον 68, ἄἀθ ἀπίβιι5 ἀρίξαχ,, ἴξα ἀοοίρατθ, 

πὶ, ᾳθδ6 1πΊοΥ [6 οοπιρανεηΐαν, ἴῃ 1Π58 ἀππίακεϊ, 8 ἀπῖθαβ 

αρίξαν, ταμέπο ἀϊπάραπε; αἀπανἀοσαίάθηα ἢ ἀτπιαθ θ]ΤΥΊΡτιϑ 

ΞηΐοΥ [6 γτησα5 αἰ ρυθρδηΐ φομίη ον 5 ) 6π88 ἃς ἤπσιη5 τρ9 

το γαί]ηγ. οἱ [βογῆπὶ ἀϊχοτίβ, δα οτηπία σοΠθοία πᾶρ6: 

Ῥαπί, 6 φαπῖμῃ ρίξαν ἀπξευθητα αρηπᾶθ αϊοίτιμ, οἵ. 

64ρ. ΠΙ.- Β6 41115 δαΐθῃι Ῥίδοθηΐξβ, 4π86 6χ {1668 
Ξατῖπα ραγαηῖυι, ἀἴοθτθ πῦμὸ ἵποχῖν ορροτέπηθπιη, ΕΤΡΟ, 

4πο5. ΑἸΠΟΙ ἜΡΙΣ ταγηνίτας, τιρα απΐθηι Ογδθροὶ, αμῇ 
Αβθδῃν οοἴτηλτδ, τηγανέτας ΔΡΡΘΙ] δι, Ῥαγδοΐαν 6. [Ὁ]0 

οἷδα. ΟἸεθμη. πάθῃ [ο απ} ἴπι [αγξα σῖγ θη} δι ἴα} 6. στ 

Ῥου πππροῆταμα 1π]ϊοϊίασ: αποά ὩΡῚ ἡποαϊποτιξ, ἐγισθα 

ζαντίτια τατ]έα δαπα ἱπιρυΐα ΟΣ δἰζηη ταν; αᾳυάᾶα ὁοΙοττο, 

ἄππι οὕτα ἐρίο οἱἷθο δοαιϊίην, οορίαν ὧδ ἀδηίαϊαν 1η 87 



ΒΙΒΑΙΟΝ Α, σι 
τᾶ. Ὅπατι. ΨΊ. [515.1 ἘΠ, Βα. τ. (ϑα8.) 
παχύνδεαν παραπλησίως ἁπαλῷ τυρῷ, τῷ κατὰ τοὺς ταλά-. 
θους πηγνυμένῳ. τηνμιοῦτιν δὲ ἤδη καὶ στρέφουσυν αὐτὸ οἵ. 
σχευάζοντεο, αὐτοῦ τὴν μὲν ἄνωϑεν ἐπιφάνειαν ἐργαζύ-- 

μενοι κότωθεν, ὡς ὁμιλρῖν τῷ τηγάνῳ, τὸ δ᾽ αὐτάρκως 
ἑψημένον, ὃ χάτωϑεν ἦν πρότερον, εἰς ὕψος ἀνάγοντες, ὧς 
ἐπυπολῆς εἶναι, πῴπειδὰν ἤδη καὶ τὸ κάτω παγῇ, στρέΞ: 
φουσιν αὖϑις αὐτὸ δίς που καὶ τρὶς, ᾿ἄχρυ, περ. ἂν δλὸμ 
᾿ὅμαλῶς αὐτοῖς. ἑψῆσϑαν δόξη. εὔδηλον οὖν, ὅτυ ποχύχυμόμ 

τε τοῦτ ἔστυ καὶ σταλτιπὸν γαστρὸς καὶ. χυμῶν ὠμῶν 
γεννητιπόν. διὸ χαΐ τινες αὐτῷ μιγνύουσυ μέλιτος, εἷσὲ 
δ΄ οὗ καὶ τῶν Θολ, ἀσσίων ἁλῶν. εἴη δ᾽ ἂν ἤδη τοῦτό γ8 
πλακαῦντός τὺ γένος, ἢ εἶδος, ἢ ὅπως ἂν ὑνομάξειν ἐϑέ- 

λοίς, ὥσπερ καὶ ἄλλα τινὰ πλακούντων εὔδη. συντευϑέσσιν᾽ 
αὐτοσχεδίως οὗ τε καὲ ἀγρὸν ἄνθρωπον παἡ τῶν κατὰ 
πόλυν οἱ πενέστατοι. τοιγαροῦν καὶ ὅσα διὰ κλιβάγου τῶμ᾽ 
ἀζύμων πεμμάτων ὁπτῶσιν, εἶτι ἀφελόντες ἐμβάλλουσιμ 
εὐθέως εἴς μέλε ϑερμὸν , ὡς δέξασϑιαν δὲ ὅλων ξαυτῶμ,. 

- 

. 

οαἴεῖ ἴθμου! ἱπ οα]αΐπο οοβογείοθη 5, ἕππςο ᾿απΐοτα 741 

Ἰρίαηι γοτγίπηξ, Γρογβοίοπι φαϊάοπι ἱρῆπθ (προυΐοσθμα αὔρα 

οομῇηποηίοβ, πὲ ἱρία [αὐΐαρίπθη οἴίδτα ἑατσαί, ᾿'ᾳαοᾶ σετο 

ῬΥΪᾺ5. ογδΐ ᾿πξεγῖσβ, ἀποάσπθ ἀραπᾶς 781: εξ οοοίπμι, [ατ- 

πα ἴὰ {πΌΠΠπ]6 ἐο]]θπηΐθθ, πὲ ἤατα Πὲ ἴπ. Γπρουβοῖθ : οἕ 

ἀπαπη ἴᾶπι, αποᾶ πιοᾶσ ἀπῆνα εἴ, σοπογενονίξ, ροῆδθβ 

ψεγίηπε ἱρίβτη [15 ξοτίδ δὰιξ ἔδυ, αποδᾶ ᾿᾿οΐα Ῥ]δοθπΐα 

ἀϑαλδηο ἱρῆς οοοία νἱἄραΐασ. ᾿ Ῥρυίρϊοππιχ ρίαν 

6Γ, αἀποᾷ τρία «πάθην ογαῖῃ οἱ ποσοῦ, «ποάηπθ νϑητ' 

ἔρθη οομίροῖ, δὲ ἤαχσοοβ οτιιάοβ σίσυτϊε: ΦπΔΡΤΟΡίου οξ 

ἃ΄ αἰαρυβάδπι πι61115. αὐάριαια οἱ ϑδάῃηίἝοείησ; [Ἃπηξὲ 

αἴ ὲ. (θην "τπαυίπθπι τηϊοοπί Επόιις δαΐθη 1810 
1ᾷ αὐτάθηη ρ]αοθηΐαθ σϑπτβ αἀποάάαμα, δαΐ, ἔρθοῖθβ,ρ δπξ. 

ἀποοάπαθθ τηοᾶο ἀρρϑῖϊαυθ πρθαῖ: φαοριηδαπιοδαια 6δἢὺ 

1165 αααίάαπι γἱδορπίαστιι ἔρθοῖθβ ἔπτη ταῆπῖοὶ Ποραΐπθ5, 

ἔτν θα πουτῆι ΔΙ ΘΥΥΤΣ 6 Χ θη Ογ 6. σοϊηρομτηΐ, [{α5 

ἀπε, ρῥΙδοβηΐαβ δζγληβθ, ἅπ5 ἴῃ οἰἦβαπο δἰΐαυξ, αἴζαθ ποχ, 

«ααζα οπίσαοίας ἴαπε, 1 πιϑὶ οαάπτα, πὸ 14 ἴπ ἰοΐαβ [οἵδ 



4ρα ΤΑΦΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ 4ΎΝ Ι, 

ἘΔ. ΟΒματε, ὙΙ. [61τ2. 515.1 ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (θο8. 509.) 

αὐτὸ, παἱὶ ταῦτα πλακοῦντος τὸ γένος ἐστὶν, κορὺ τὰ διὰ τῶν 
ὑτρίων σχευσζόμενα μετὰ μέλιτος πάντα, : 

Κεφ. δ΄, διττὸν δὲ τῶν ἵτρίων τὸ εἶδος, ἄμεινον 
μὲν, ὃ καλοῦσι δνήματα,, φαυλότερα δὲ τὰ λάγανα, πάντα 
αὖν, ὅσα διὰ τούτων τε καὶ σεμιδάλεως συντίθεται, παχύ- 
᾿χυμά τέ ἔστι καὶ βροαδύπορα, καὶ τῶν καϑ' ἧπαρ. διεξ- 

ὅδων τῆς τροφῆς ἐμφρακτικὰ, παὶ σπληνὸς ἀσϑενοῦο 

ἧ αὐξητικὰ, καὶ «λίθων ἐν νεφροῖρ γενγητιπκο,» τρόφιμα δὲ 

ἑχαγῶς, (609) εὖ πεφϑείη τὲ παὺ καλῶς οαἱματωθϑείη. τὰ 

δὲ σὺν μέλιτν σχευαζόμενα μικτῆς γίνεταν δυνάμεως, 
ὡς ἂν τοῦ μέλιτάς αὐτοῦ λεπτὸν ἔχοντος χυμὸν, ὅσοις 
τὶ ἂν δμιλήση, καὶ ταῦτα λεπτύνοντος. εἰκότως οὖν, ὅσα 
μέλυτός τε πλεῖον ἂν τῇ σχευασίῳ προσείληφε καὶ τὴν 
ἕψησιν ἔσχηκε μακροτέραν, ἧττόν τ΄ ἐστὶ βοαδύπορα, καὶ 
μυκτὸν χυμὸν γεννᾷ ἐξ λεπτοῦ τὲ παὶ παχέος, [5 15] ἢ ἥπα- 

εν δὲ καὶ γεφροῖς ποὶ σπληνὶ, τοῖς μὲν ὑγυξινοῖρ 
ἀμείνω τῶν χωρὶς “μέμερᾳ συρυάσϑέχεοιν, εξμφράξεως δὲ 

- 

γοαϊρίατξ, Σημποῖπηξ, φ]ασθηΐδθ οἰΐαπι [απέ' δδππβ ααοάς 

ἄανα; Ῥταθίεσθα ομγπῖα, απᾶθ ΟΏΠῚ 126116 οχ 1718 ἀρρᾶ-: 

ταῦ ταγ. 

Ο αν. ΤΥ. Ὄπριες δαΐοπι οἱ ἀἰπονατα ἔρϑοΐθθ, Ῥυάθη 

ΠαιῖῖοΥ ἘΞ ΕΣ 4π8πηὰ τιγθιηαΐα, ἀρίοσίοσ γετο, ᾳαατα 18τ 

ϑαξα Δρρειϊαπί, ἰδίίαν ομημῖα, αῆδθ ὃχ μῖ8 ἂρ Ππιιϊαρίσιθ 

δουηροχιααΐτ", οταῖῃ {ππ|| [πορῖ, δὲ ἑαγᾶθ ροϑυπιθᾷηΐ, θοὸν 

τίβαθβ πιθαΐῃβ, ῬΕΙ͂ α4πο8 ξοσίμν ἀἸϊπηοπίαπι, ορἤγπμπέ, 

ΤΊΦ 15 ἔταρφ οι ποία αὐροηΐ, οαἰομ]οβ ἀβηΐαπα 1 τϑηῖραβ 

σἰσησπί; αἀποᾶ αὶ φορία 6116 ἔμουϊῃξ δίαπθ 1π [ἀπρπίποπι 

ταμπίαῖα, αὐηῤᾶππι πθΐ]θπΐ. Οπ86. ψεγὸ ΘαΠι τα 6 }16 Ῥαᾶς: 

ταπίαν, ταϊκίατη μα θηΐ ξαου]ξαΐθμυ: φαθτὰ δηΐπι τη6] ἐρίαπ, 

Γασοῦτι Παρϑαΐ ἔθπτιθπι, δ δα, ΟΡ ΒΟΙΠΙ ταὶ Γοϑἔτιν, θη ϑῖς 

ἑαοίατα γαετῖο ἢ, πὲ, ἀπὲθ τ16] οορίοδπας, ἄππῃ Ῥαταμίατ, 

φἰγαπι ρίενιπξ, απθθαπα ἀπιη8 σοοσίᾳ βχθγῖσιξ, οἵ ταΐπτ8 

Ἰατάς Ῥϑυμηθθηξ, [πορατηηηβ 6χ ἕθπαὶ οἱ ογαϊο πιϊχέαπι 

ϑοπθυθηξ; ἸΘΟΟΤῚ ψόῖο, φοπῖρη8 δὲ Ἡδηΐ τπ τϑοίθ αυΐᾶθπι 

ΔΑΡΟμΠθτι8 πιαρῖβ, αυδπὶ θα, 4146 ἤπθ πη6116 ραγαία [απΐ,. 



ΒΙΒΑΙΟΝ. ΔΑ. ἀρ5 

Ἐᾶ. Ὁμοτε, ΥΊ. [515.] ἘΠ. ΒΓ, ΤΥ. (ὅο9.) 
ἀρχὴν ἔχουσιν ἢ φλεγμαίνουσιν ἢ σπιῤῥουμέγοις οὐδὲν 
ἧττον ἐχείνων, ἄλλ᾽ ἔστυν ὅτε ταὶ μᾶλλον βλαβερά, καὶ' 
πολλῷ μάλιστα πάντων, ὧν γλίσχρον ἱκανῶς ἔσεν τὸ ἄλευ- 
θ0γ. ὃ γὰρ ἐξ αὐτῶν χυμὸς οὐ μόνον Ἰσχόμενος ἱέναν 
πρόσω διὰ πάχος κωλύεταν, ἀλλὰ καὶ περιπλαττόμενος ἔγνδο-- 

θεν τοῖς στενοῖς πέρασι τῶν ἀγγείων ἔμφράττεταιν δυσαπο-- 
λύτως. καὶ βάρους γε τὸ βλαβὲν οὕτω σπλάγχνον. αἴσϑησυν 
ἐργάζεται τοῖς πάσχουσιν; τῆς ἐκ τῶν λεπτυγόντων ἐδεσμάτων 

δε καὶ πομάτων ἐπικουρίας δεόμενον. εἴρηται δὲ ἑτέρωϑυ καϑ᾽ 
ἂν γράμμα περὶ τῆς λοπτυνούσης διαίτης. ϑώραχό᾽ γε μὴν 
οὐδὲν οὐδὲ πϑεὐύμονὰ βλάπεεν τῶν οὕτως σχξυασϑέντων. 
ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τὸν παχὺν σαὶ γλίσχρον χυμὸν γεν- 
γώντων ἐδεσμάξων εἰρήσεταν καὶ αὖθις" ὁ δὲ νῦν ἔνεστη- 
“κῶς λόγος ἄξιόϊ σε τἄλλα διὰ μνήμης ἔχευν, ἃ μέχρι δεῦρο 
διῆλϑον, καὶ μάλιστα πάντων αὐτῶν ὑπὲρ τῆς τῶν ἄρτων 
δυνάμεως, ἐπεὶ διὰ παντὸς αὐτοῖς γρώμεϑα. καὶ χεῖρόν γε 
οὐδὲν ἀναλαβεῖν τὰ Χεφάλανα τῶν ἐπὶ αὐτοῖς δηϑέντωγ-: 

φοπαιιοαιξ; ἦτ 118. ψ6ῖο, 4π| ΟΡ ἢβτπιοίϊου 8 ρυϊποιρί τη π6.: 

Ῥεπί, δαξ ᾿ῃῆαπηηϊαϊϊοτια, δαΐ [Οἴσυπο [π:Ὲ οΡίςΠ1, π1}}}1 

πῖτιτιβ ἀπᾶπν 116 ποόραπξ, ποπητπαταπι οἕΐατι Ἰοή σα 

δύανϊιβ, οἷ; χα]ΐο ΟΠ ΥἾτιπ γη δ Χῖη16, «πογυτπη ΤαΥυΐπ,. ἔπουΐέ 

δἀτηοάαιη Ἰοπΐα;; [ἀσοῖ8 πϑιηααθ, 42 6Σ 115 ῥγονθῃίοι; 

ΠΌΠΣ, χηοάο Ὀχορίθι ΟΥ̓ΔΓΠ θη). Του  ὈγοΥαυη τη Πρ οἴατ; 

ψογπ). οἴζϑηα ΤΠ ΥΤΠ ΓΘ Οι5. δπι σα 158. ναίογηπΣ βπῖΡτι5 οἰτόπηι- 

Ἔχυβς δἄθοὸ ἐπηρίποίξαν, τὶ ματι ἔδοῖ]ε (οἰνὶ απδαῖ; δέᾳπο 

ἀϊ8 νἱΓουβ Ἰδδίμμι 115, (1 1ξα [ατιξ αἴϑοι, [δϑηΐαπι ροιᾶ6-: 

τῖθ Ἕχῃροῖ, οἰδουιπὴ δὸ ρῬοΐσαμν ἐθηπμαηξίπ ορδ 1η81- 

ϑεη5, ϑοιιρῆπητι δπίθ δὲ ὑπὸ ΠΡΙῸ δ νἱοίπ οἰίο- 
ππδηΐθ. ΝΊΒ1) ἔδυηθη δουτηι, αὅδ6 1ΐα [ἀπὸ Ῥαναία, Ἰθατ 

“Ἐμογᾶσθιη, πϑαπθ ρυϊπιοχιθπὶ οὔδπαμππί. δγαμι 46 δἄμ]τ15 
πάθη, απᾶάθ ὀταϊϊηπη ἀ0 Ἰδπίιτη [ποθι βϑιθγῦαπί, δ]1ο 
Ἰοοο ροῖῆδθα ἀϊΠαγούηβ:; ἰθγιο δπΐθπι, απΐ πππὸ ἴῃ χηδηΐ- 
θὰ8β οἵ, ροῆβει]αί,. υἕ παι 4118, «ᾶ6 Ππαοίθμμϑ ἜχρόΓαϊ- 
ΤΩ18, ὨΠΘΊΙΟΥΪΑ ἰδχιθᾶβ, ἔπτὰ 1πέ8} δα οὔηπίπην ὈΟΙΙΠΙ γα 
Ῥάππμπ ἑασπϊξαίον, ἀποᾶ 618 αἰπᾶπο αἰαηαῦ; τἶθο [4π6 
οὐἴπουϊε; ἀπ86. ἄς ἱρῇβ αἰκίπιαβ, Γαπιπιδί! πὶ Τορθίθσο, 
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ἘΛ. Ομάτε. ὙἹΙ. [512.] : Ἐᾷ. ΒαΓ, 1. (569.) 

ἄριστος μὲν οὖν ἔστιν ἄρτος εἶο ὑγείαν ἀνθρώπῳ », μήτε γέῳ, 
μήτε γυμναζομένῳ, ὃ πλεῖστον μὲν ζύμης ἔγων,΄ πλεῖστον δὲ 
ἁλῶν, ἐπὶ πλεῖστον δὲ ὑπὸ τοῦ τεχνίτου, πρὶν. πλάσασϑαν 

“παὶ ὀπτᾶσθαν, ἐατειργασμένος, ὠπτημένος τὰ ἂν χλιβάνῳ 
"συμμέτρως ϑερμῷ, σπαϑύτι ἱπρόσϑεν εἴρηται. χρίσιά μὲν 

οὖν τοῦ πλείστου χατὰ τὴν ζύμην “αὶ τοὺς ἅλας ἡ γεῦσις 

ἔστω σον τὸ 7 γὰῤ ἤδη λοηθ 3 ἔν τῇ τούτων πλείονν μίξευ 
μοχϑηρόν. εἷς ὅσον οὖν ἤ γεῦσις οὐδέπω γνωρίξεν τὴν ἐκ 

τῆς μίξεως ἀηδίαν, εἷς, Τοσοῦτον βέλτιόν ἔστιν αὐξάνειν 
αὐτῶν τὸ πλῆϑθος.͵ 

Κεφ. ε. Ὅσον δὲ τὸν πλυτὸν ἄρτον ἐπενόησαν σχξυᾶ- 
ξεν, ἀτροφώτερον μὲν εὗρον ἔδεσμα, πεφευγὸς δ᾽ ὡς οἷόν 
τε μάλιστα τὴν ἐξ τῆς ἐμῳφράξεως βλάβην. ἥκιστα γὰρ ὃ 
ἄρτος οὗτος ἔχεν τὸ παχὺ καὶ γλίσχρον, εἷς ἀερωδέστερος 
ἀντὶ γεωδεστέρου γεγονώθ. ὅρᾶται δ᾽ ἥ κουφότης αὐτοῦ 
᾿'διώ τε τοῦ σταϑμοῦ κἀκ τοῦ μὴ δύεσθαν καϑ' ὕδατος, 

ἀλλ ἐποχεῖσθαν τρόπῳ φελλοῦ, ἑψόντων. δὲ παρ ἡμῖν ἐν 
τοῖς ἀγροῖς πολὺ ἄλευρον πυροῦ μετὰ γάλακτος, ἱστέον καὶ 

Ορίάπηιβ δορία ρβαμῖ5. ἀδ (ΑἸαθοντίτονα ἔπενῖξ' ποταίηϊ, πό- 
418 7ανεπῖ, πϑάπθ δσθυοι ἐδ! πίθος ἀοατο, «πὶ ἔπη [Α4]15, 

Ἔαστα ΤοΥταΘἿΣ Βαραδ Ρ]ασηαπι,, ααἴαιο Ῥἐανίμααμι 6 61. 

Ὁδποα, απϊδαπαύηα Τουπιθίπ δὲ αἰδεασ, πὲ Γπρδοΐαθ. δὲ (υ 

ταρύα ἀϊκίπηα5.) ἵπ Οραπο τηθαϊοουρ τευ οα]ἄο δἰγαίιϑ, 

“Μοάπχη. σοῦῸ ἔδΡῃΊΘη δὸ [4115 σπῆῃ Ὁ Ἱπάϊοαίο; «τιοΐ 

τπιδτπατι6 ἀπ ἸΑΥΡΊΟΥΙ Βόγαμ ταϊπκέατα Ἴατα οὔξέουιαϊξ, ργανυπή: 

το υδίθπθβ ἸρΊΓΩΣ ρυμβ ππ]απι δαϊιπς [Θπΐπτα ἐὐ πα οκ ἢ 

εα Τοϊβυτα ροιοῖρίϊ, ὀαίοπαβ Ἰρίοσγυαχ οορίαπ δσουθ ῬΓΩ65 
Πϊοσῖ, 

Ο δῇ. Υ. Ῥᾶρεο απΐ ρῬαπῖβ ΔΟΙπ ΠΣ ταϊϊουι τι Ἔχοσς 
ἐδ αραπέ, ΤΙ ΠΟΥΙ5. [8Ππ|6΄ ΔἸ πηοπτ οἴρτιπι, [6 «υΐ 4 0} 

βυαοίοηιβ ποκα ΔΗ, αποδᾶ Ἰοθὲ πιαπίτηθ, ἱπνοπθυ θέ; 

Βαουϊάθηι Ῥᾶπὶβ πἴο. {ποοσὺ Παρθὲ πιϊηϊγησπη οταίαμη δὰ 

“Ἰορζατα, τῖῦὖ 41 ΟΣ. ἐθυυθ νἹ δὔτετιβ Πὲ Ταοίτιβ. Ἐ7ι5 ρουτο 

Ἰονῖέαβ ἀρραυϑέ οαπι ῬῸΡ (ξαΐογαπι, ἕμπη ἀπο 15. ααπᾶ 

ὭΣ. ΓΑΡππογραίτιν, [ο4 1πῆξαν [προ υῖβ [αρευπαῖθί, (αθέονιιμι 

τά εὐμίπηι, ἀἰοὴ ταχὶ ἀρτιὰ πὸ οοσαππΐ, ααοᾷ 65 πιρῖα 
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ἙἘᾶ. Οματε, ΨΙ. [5151 ΕΣ Ἐὰ. Βαῖΐ, 1. (δ09.) 
τοῦτο τὸ ἔδεσμα, τῶν ἐμπλαττόντων ὕπαργειν, ὥστπτερ οὖν 
εὔχυμά τε καὶ τρόφιμα πάντα ἐστὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ἐδένμια: 
τῶν, οὕτω βλάπτει τοὺς διηνεκῶς αὑτοῖς χρωμέγους, ἂμ- 
φράξεις τε ποιούμενα καϑ' ἤπαρ καὶ λίθους ἂν γεφρὸϊε 

γενγῶντα. τοῦ μὲν γὰρ ὠμοῦ χυμοῦ προσλαβόντος τὸ 
γλίσχρον, ὅταν αὖ κατὰ τοὺς νεφροὺς δεέξοδοι στεγότεραΐ 
ὦσί τυσὺν ὕπάρχουσαν φύσει, χρονίζον αὔτοϑι τὸ παχύτατόν 
τὲ καὶ γλίσχρον ἕτοιμόν ἐστι γεννῆσαν πῶρον, ὅποῖος τθῖς΄ 
ἀγγείοις, οἷς τὸ ὕδωρ ϑερμαίνομεν, ἐπιτρέφεταυ; καὶ τοῖς: 
Δ. περιπήγνυταν.- κατὰ πολλὰ τῶν αὐτοφυῶν ὑδάτων ϑερ- 
μῶν." “συντελεῖ δὲ εἷς τοῦτο μάλιστα καὶ ἡ τῶν γεφρῶν 
αὐτῶν πρᾶσις, ὅταν οἷον πυρῶδές τὲ καὶ δριμὺ τὸ. κατ 

- αὐτοὺς ἡ ϑερμόν. ἔπ τούτου δὲ τοῦ γένους εἰσὶ καὶ οὗ 
"τοῖς ἀρϑριτιυποῖς. γενόμενον ππῶρο. δεῖ γὰρ ἄεὶ τὸ δε- 
ερυττεῦον ἐν τῷ σώματι πᾶν εἷς τοὺς ἀσθενεστάτους τόπους, 

ἐργάζεταί τε ὃν αὐτοῖς πόάϑος κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν. 

᾿εἰρήσεταν δὲ αὖϑις ἔν τῷ περὶ γάλαστος λόγῳ περὶ 
'πάσης αὐτοῦ τῆς χρήσεως, ὥσπερ γε καὶ περὶ. τῶν παχυνόν:: 

ἰὐϊῆοοα ἵαυίμα Ἰδοῖῖ τηϊῆδα σοπῆαΐ, [οῖϊο εκ 115 δἴδ, απδᾶ 

Ἴπῖαβ. ορῆσπυπί. ἴὕ Ἰρίξισ ΟῚ ΒΟ) αδητοαϊ ὁγησοβ ὈΟΠΣ 

ἴμηξ [ποοὶ δἕ τπαϊη Αἰ πε πῆ, 16 605,’ 41 1ρΆἈ5. αἴπαπθ 

πταπίαν, Ἰαράππξ οΡἢχποίίομιοβ π᾿ πϑραΐθ ραυϊθηξςβ εἕ ἴπ 

ΤΟΠΙΡη5. ΟΔΙΌΠ]ΟΒ. σίσηοηΐοβ. Οππη οηΐτπη πππποῦ οΥτβ 

Ἰοπίογθμι ἀἰπταρῆξ; οἱ ἐγαηπίαδ ῬοΥ Τοπθ5 αὐἠρτιδάατν παν 

ἴστα ἤχιξ ΔΗΡΆΠΙ, 101,. ααοᾷ ογαίη πη πιτιτν οἱ δὸ πιοχίσηο 
Ἰοπέαμα; ἀπιτπι5. τηοταΐατα ἐορμστη Ῥγομπηρίδ οἰσηΐε: δπ7α5-: 

ἹΠΟΑῚ τὰ ψναῆβ, ἴπ ἀαῖρτ5 δαπαγά ΘΑ] ἰδοϊπιαβ,; δοου οἱ, 

ἀπὶ δα ίαχα αἰξισίίυν ἴῃ Ρ]ογίδάμθ δατιῖθ οὐβταϊβ Γροχΐθ 

ΒΔΙοΘΡι5. ΟΠ ΘΥΕ δαΐθηα δὰ 1 γιδκίτηθ σϑπτιν ἐρ Οὐ τ 

θη ρ θυ θηξαπ, ΘΠΔΠΘῸ ἱρίον μη) ΟΟἷΟΣ 80} 15 ξαουῖξ ας 

γοῖαΐ Ἰρηθῦβ, ἘΠ 80 ἀχΐθηι βΘπθΡ6 [απ δὲ ορβὶ, απὶ 15 

ΔΥΓΒΥ ΙΕ οἷ8. σϑυιθυαυΐην; π|ξ δηΐη οαρον, αποά ἴπ Ὅο:- 

Ῥοτθ τϑραπμῃᾶδξ, ἴπ ραγἕθβ 1π|] 6 1 ΠΠ1π|658., ῬΥῸ ἔπδαις ἸρΠηΒ 

παίαγα ἴῃ 1ρῇ8᾽ αἰξθοίτπη ϑκοῖίαί, Οδοίοσπα ἐιτιπι Ῥοῖοα 

ἀς Ἰαοῖβ ἀρϑίιθβ, ἀθ ομιηῖ ἱρῆαβ υἱὰ ἐγαάεπιαβ, 4πο6:π88-5 
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ἘΔ. ΟΠματι. 1. [51ὅ. 614. ἙἘΠΛΔ., Ῥεῖ, ΤΥ. (ϑο9.) 

των ξἔδεσμάτων, ἐπειδὴ καὶ ἄλλα τινὰ τῆς τοιαύτης ἐστὶ. 

δυνάμεως. 
Κεφ. ς΄. [914] Τοῦ γένους τῶν πυρῶν ἔστιν ὃ χόγ- 

δοὺς, ἱκανῶς τρόφιμόν τε καὶ γλίσχρον ἔχων χυμὸν, ἐάν τε 

ἂν ὕδατι μόνον ἑψηϑὲν λαμβάνηται δὲ οἴνομέλυτος, ἢ οἴνου 

γλυκέος» ἢ καὶ στύφοντος, (ἴδιος γὰρ ἕβαστος καιρὸς τῆς 

χρήσεως 4) ἐάν τε τορυνηϑὲν μετ ἐλαίου καὶ ἁλῶν. ἐμβάλ.- 

λόται δέ ποτε παὶ ὄξος αὐτῷ. καὶ παλοῦσιν οὗ Ἰάτροὶ τὸν 

κατασκευασϑέντα τοῦτον χόνδρον, πτισάνης γεγονέναν τὴν 

ἄρτυσίν.᾿ ἔνιοι δὲ ἐπ χόνδρου πτισάνης τεϑράφϑαν φασὲν τὸν 
κάμνοντα. τῶν “παλαιῶν δὲ ἔγιου, χαϑάπερ «“Ἰιοχλῆς χαὶ 

φιλότιμος; ὀνομάζουσιν πτισάνην πυρίνην τὸν οὕτως ἐσπευ- 

σσμένον χόνδρον. διὰ τοῦτο καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ σπάνιόν 
ἔστυ παρὰ τοῖς παλαιοῖς » ὥσπερ καὶ τὸ τοῦ σιταγίου" τῇ. 

γὰρ κοινῇ προσηγορίᾳ τὸν πυρὸν ὀνομόζουσιν αὐτόν, εἴρη- 
ταὺ δὲ ἐν τῷ περὶ διαίτης Ἱπποσράτους, τοὺς ἂχ τοῦ χόν- 
δροῦ κοτασκευαζομένους ἄρτους τροφιμωτάτους μὲν εἶναι, 
διαχωρεῦν δὲ ἥττον᾽ εἴρηταν δὲν ὅτυ σεμίδαλις καὶ χόνδρος 

μοάσπι οοτίθ δὲ ἄδ οἱβίβ ἡπουααπεθτβ.; αἀπδηδοχηίδομι 
δἰ 8114 ᾳσαδοᾶάδμ, [απὶ, ὅπὰ6 Θαπὶ παροτΐ Ταοτι! αΐοτα,. 

Οαρ. Ι΄. Ασα 6χ. βϑπθῖθ δῇ ἔγηοῖ, να]θηΐεγαμδ 

παϊγιξ, Γαοόπτηάτια Ἰοηΐτιμι Ππαρδῖ, ἄνα π δήπα ἀππίαχαξ 

Οὐοίαμα. στα Τπ}Ὁ., «ὰΐξ νίπο ἀπο], δαΐ οἰΐατη δαῇυϊπ- 

ποπΐς, (πᾶπι μἴ8 ἀποαπθ. [πο ῬΤΟΡῚΙΟ ἔθπιροῦ 8 τίτ11}1,) ἤνε 

οαπι Οἷθο [(δἰθαμθ ἔρίχαμι [ατηαθ, ΝΝοππτιηαπαπι δαΐαπὶ 
δὲ ἀοείπμι 111 ἐπήϊοϊτασ, αἴαπθθ ργαδραταΐατη ἐο πιϑᾶο «]1- 

Ὅτ ταθάϊοὶ Ρῥἐαπας σοπθοοπθιῃ ἔμ1}Π6 ἀϊοξίίαπέ;: (α1- 

ἄτα αὐΐθηη ἀϊοτπ, 6. δοας ῥἐ ἀπὲ δοσεοίπιπν ξαὶ Ππ οἱρα- 

ἴαπι; νϑίθγατη γ6]Ὸ ΠΟΠΠΏΪΠΙ, οἱ Πίοο]εβ οἱ ΡἩΠο πιο, 
Ῥαϊἀπαι ὑυιτοθατα αἸΐοαιυ. ποὸ τηρᾶο ἢγποίαπη ἀρρε111- 

ἑδηΐ, Οὐδρυορίος. δ᾽ ποπιθη. ἀρπᾶ δηῇαποβ οἱὲ γαῦπηι, 

ααοηηδμποάπμη δὲ ποθ Πίαμϊ: ΡΙαπν Θη1πι ΘΟΥΩ ΜΙ Ϊ 

ἜΡΡΠδίοπθ {γι τοῦτ ππποπρδηΐ, ὨὈΙοίαιυ ροσγο ΕΠ ἴα 

Ὥρτο ΗΙρροογαί5 ἄθ σδοηθ νἹἱοΐαβ, ρϑη68. 6 4]10α ζαοΐοβ 

ῬίαντΙ 6Π86 δημηοπίῖ, [δὰ πιΐπὰβ [ἀρ θγθ; ργαβίενθα 

Πημλ]αρίθη οὲ δ οαπὶ οοοΐδη Ὑα]θηϊ8 δ χπμ] εἴα 
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ἘΔ. Ὅπαξε. ὙΤ. [514.} ἘΔ. Βα, τῷ. (δο9.) 
ἐφϑὸς ἰσχυρὰ καὶ τρόφιμα. φυλάττεσϑαί. τε τοίγυν προσή- 
χεῦ καὶ τούτου τὴν πολλὴν χρῆσιν, καὶ τοῦτο οἷς εὐέμ-. 
φρακτόν. ἐστι τὸ ἧπαρ; ἢ νεφροὶ πρὸς τὸ γεννῆσαι λίθους 
ἐπιτήδειοι, μάλιστα δὲ προσέχειν τὸν νοῦν τοῖς σχευαζομές 

ΤΠ ῥοφήμασιν.. ἐκ τοῦ καλουμένου πλυτοῦ χόνδρου. χυλὸς 

μὲν γάρ ἔστυν οὗτος αὐτοῦ μεμιγμένος ὕδατι, πλείστης δὲ 
ἑψήσεως δεόμενος ἐξαπατᾷ μὲν τοὺς σκευάζοντας, ὡς αὖ- 
τάρπως ἑψημένος,. οὗ μικρῶς δὲ βλάπτει τοὺς νοσοῦνταρ; 
οἷς περ δὴ χαὶ παρασκευάζουσιν αὐτόν" ἂν τάχει γὰρ συνέε: 
στάταν “αὶ πά χύνεται διὰ τὸ κολλῶδες εἶναι: χρὴ τοίνυν 
ὥδατυ πολλῷ μιγνύντας ἐπὲ ἄνϑράχων ἕψευν; ἐπὶ πλεῖστον 
σινοῦντάς, ἄχριε ἄν ἀκριβῶς ἐψηϑῆ, τηνικαῦτα δὲ ἐπεμβάλε 
λεῖν ἤδη καὶ τῶν ἁλῶν, τὸ δὲ ἔλαιον, εἰ καὶ κα ἀρχὴν 
εὐθέως ἐπιμίξαις, οὐδὲν βλάπτει. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐν παρέρ- 
γῷ λελέχθω ϑεραπευτικῆ προσῆκον; οὐ τῷ νῦν ἐνεστῶτε 
πρόγματι, τοῖς δ᾽ ὑγιαίνουσιν, ὅταν ποτὲ κατὰ δῆξιν σφο- 
δρὰν γαστρὸς ἢ χολωδῶν πολλῶν διέξοδον ἢ τι τοιοῦτο 
δεηϑῶσι ῥοφήματος, “ἕψοντας ἄχρν πλείστον τὸν χόνδρον; 

ΔἸπηου: Ῥγοϊπᾶθ ἀΐαπι Ἠπῆτιθ. πη] πὴ ψ Γγ 6 Θοπνθπί, 
εἰβαῦθ. ῬοΣ πη ππὶ, - φαΐθτιβ. ΤΘΟΌΥ ἴδο1]6. ορῆναϊη, δὲ 
ΤΈΠΘΒ. Θ4]01115. σΊ ΘΠ γι 185 [μασι ἀΡΡΟΒΕΙ, Μαχίπιθ Ῥυδοίδσθα 
Ἰπέθπίοβ δἢβ σοηνθηϊξ 115. ΓοΥ ΙΕ ὀγθ 8, 4π88: 6Σ δοα Ἰοία 
ἈΠαπΟπ]λαἴα: ῬΑΥΔυ αν; (αόστιβ πδιηᾳας ἸΡΠα5 Βῖο εἴ ἀάπδθ 
ΘΟμΊΧΩ μ5.7. (11 αιατα ὁσοίοπαπα ρῬοΠα]θῖ ῬΠ τ ππδτη, ῬγαθΞ 
Ῥδυδηεῖθτι5. απίάθι ἐρίαχῃ; ἀπαῇ [αἰ15 ὁοθξτιΒ᾽ Πέ; πη ΡΟ ΏΕ, 
δΔοργοΐοβ νϑῦο; ααῖριβ ἱρίτμι ραγαγιέ, Ἰαρᾶϊξ ποη γηΐιπ 

ΞΏΠΠ..,),. ΟΘΙΟΥΙΤΟΥ 6 πη, αποά 1ηῆν' αἸ τ τ15. ΠΕ Ἰδμΐῃβ; σοσΞ 

Ογοίος δο΄ ἀθπίαξαν. Ορογέδεξ ἰδίαν» ρίπμη την]α δαῖτα 
δατηϊκίαμι [ρ6} οαΥΡοπίριιβ σοιοῦα; ῬΙανίπησαι τηονθηᾶο, 

αὐοδᾶ “Θχϑοῖθ οὐοίτι5 ποῖ, ἴππὶ σογὸ [4115 αυ!αριαηὴ 

οἴδγα ἰη]οοτα: οἸθαχα απΐθπι, εἰϊαμηῇ ἐπητο Παῖϊαι ἴηι: 

τη] ΓοοΥ 5. ὩΪΗ] {πονῖξ ἱποοχαχηοαϊ. ϑ6ᾷ 14 φᾳαϊδοχὴ ΟΡΙΐΟΣ 

ΔῈ ἀἴοξαπι, δα τηρᾶδθμαϊ δαῖτα ταποποηι, ἤσπ δα ῥ αθίδιις 

Δ ΠΗτιέπτλ ρου ηποῖ, Οποᾶ δ᾽ ἀπαπάο [ἀπ Ὁ ψϑβθιηθπξοι 
γΘη 5. Ἱπογαϊοδέϊοποη, ἔνθ Ὁ» ὈΠΙΟΗ Βθχπονβ ταθ! 
ἔρϑῃ ξατ) ἢν ὁ αἱϊπᾷ Σ4 βϑηὺβ (οΥρεϊίοιθ. Ἔρτιθσίπ, 

ΟΔΙΈΝΟΒ ΤΟΙ, ὙΨἹΙ: ΤΗ ; 
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ἘΔ. ὌΠ ατε. ΤΙ, [514.] Ἑ. Βαῖ. ΤΥ. (99. 510.) 

ὡς γενέσϑαν ταπερὸν,;. εἶτ τορυνήσανταςξ, εἶτα ταράξαν- 

'χαρ, ὧξ, ὁμοιωθϑῆναν πτισάνης χυλῷ διηϑημένῳ, τηνικαῦτα 
διδόναν. δοφήν-: ἢ δ᾽ ἐἰφεονα ἡ αὐτὴ τῷ πλυτῷ τθϑῶς 
χόνδρῳ.. ; 

Κεφ. ζ΄. Εἰ μὴ αὶ αὐτὸς ἔφαγόν. στοτε πυρὸὺς ἐν. 

ὕδατυ ἑψημένους., οὐκ ἂν ἤλπισά τινα χρείαν γενέσϑαν πῆς 
ἐδωδῆς αὐτῶν, οὔτε, γὰρ ἂν λυμῷ ζει ἐπὶ. τοιαύτην “ἂν ἄφξ:. 
κοίτο χρῆσιν, ἔνὸν,, εἴπερ εὐπορεῖ. πυῤῶν, «ἄρτους ἐξ αὐτῶν 
ποιήσασϑαν, παρὰ δεῖπνον δὲ, χαϑόπερ ἐρεβίνϑους ἑξφϑούς 
τε "καὶ φρυχτοὺς ἐσθίουσιν ἕν χρείᾳ τῶν καλουμένων τρο- 

γημάτῶν, ἄλλα τέ τινα σπέρματα τὸν αὐτὸν τρόττον σκευά- 
ζόντες, ὀὕτως οὐδεὶς. προσφέρεται πυρὸν ἑφϑόν. διὰ ταῦ- 

(510) τα μὲν οὖν οὐδ᾽ ἂν ἤλπτισά χύνα πυρὸν ἔφϑὸν ἔδη- 
δοκέναι. ἐπεὶ δὲ σαὶ αὐτὸς ἐγὼ, ποῤεύϑείς πότε εἷς ἀγρὸν 
οὖ, ἐγγὺβ τῆθ᾽ πόλεως ὄντα μετὰ δυοῖν μειράπίοιν τὴν 
αὐτὴν ἡλικίαν ὄἄγύνεων ἐμοὶ, κατέλαβον ἤδη δεδειπγηκότας 

τοὺς ἀγφούεους » “καὶ μελλούσας ἀρτόποιεῖσθϑαν τὰς γυναῖκας, 

(ἠπόρουν γὰρ ἄρτου,) παραχρῆμά τὺς αὐτῶν ἐμβαλὼν εἰς χύτραν 

115. «ἸΠοαπὴ ΡἹαΥ πησγη δοοίδηη ἄδαπο ἀππῖ ὀχίδριοει, ἀ6-- 

᾿π4θ οὐϊαΐαπι αἴααβ 1[4. Ὀοτηραγαίθιη, οἰ Ῥείβτιαθ ἴποοο 

οοἱαίο ἢὲ ρει ηηη15,. ουροπάδια ἐπῆο Ἔχμδείο. Ἐδάδηι 
αὐΐξήη Ἰοΐας δἰῖοαα ρατάπᾶδα οἢ σαΐϊο. 

Οαρ. ὙΠ. ΝΠ τρῖς. αἰϊαπαπᾶο ἐνιοαμι π᾿ δα ε]:-- 
ΧαπΣ ΟΟμιΘαἸ ΠΠ6π|,. παπαπαπε δἰἰαπθ) 6715. τιϑῆπὶ ἱπΠ 
αἷρο οὔ ὈγθαϊαϊΠεηι: πραπθ οἰ, ἴδηηθ. σγαϊαμίο, 
δα απο πΐομαϊ τποάππι 4 π|8 δοῤοου, ἀπαχα, Γαρρείεπίθ 
ἀίτῖοο, Ῥαπθπὶ 60 ἴαοθυθ. ΡΟ η:, 1. σοελα νοτο, απθηγϑᾶπιο- 
ἄσπι οἰΐχαμι Τγισηνην οἴσου δὲ αἱήέα ᾳααθᾶδιη [ομλΐτια βηγ1-- 
ΤἰΐοΣ Ῥαγαΐα ῬΤΟ ἐγαρθιηδεθηβ,. απὰθ γοοραπέ; {πι|ητΠ Π1, 
Ζἴα ἰυἸοατα οἰ πτιπὶ ἃ πιθηλΐπθ ἤατηϊίηγ, ΟἹ 685 ἴδπθ οδὰ- 
(38. πθπαπδαην ται θην ἀποηηρίατα σι ἴσα οχασα οἷ- 
141{6.. Οὐτίτῃ. απξθι δὲ ἴρββ δϊψθαηᾶο τὰβ ῬΥΟΟΘῺΪ ἀὉ ἄστρο 
σατα ἀποθαβ. 840] 6]οθ μή Ρι8 τοὶ σοαθίαποίβ ρχοίδοξῃθ τας 
Βιδοβ γάτα οοοπμδίοβ ἀθρυθ θη! Π6πὰ, δὲ τηθ]ογοβ [Γοἴδ8, πΐ 
Ῥϑποιι ἔαοουολ, ἀοοίπροια, (ραπιθ επΐπὶ οατϑθαπέ,) τιῆτιδητι8 
εξ ἱρῆβ χϑρεηΐς ἰγϊίϊοτιη) ἴπ ΘΠΔπν οοπ͵θδίαπι ὁοχΙΓεΐ, 
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Ἐᾶ. Οματε, ΨΙ. 1515. ες ἘΔ, ΒΓ. ΤΥ. (ὅτο,) 

[215] πυροὺς ἥψησεν, εἶθ᾽ ἡδύνας. ἐλαὶ μετρίοις ἐσθίειν 
ἡμᾶς ἠξίωσεν. ἐμέλλομεν δὲ, ὡς. τὸ εἰκὸς, αὐτὸ «ποιήσειν 

ὡδουπορηκότες τὲ καὶ πεινῶντες. ἐφάγομέν- τὲ οὐν. αὑτῶν 
δαψιλῶς, ᾿σϑανόμεϑά τὸ κατὰ τὴν γαστέρα βάρους, ὡς δοχεῖν 
ἐγκεῖσϑαι πηλὸν αὐτῇ. καὶ κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἠπεπτηπότες, 
ἀνόρεχτοι δὲ ὅλης ἡμέρας ἦμεν," ὡς μηδὲν δύνασθαι προσςξ- 
2) ρθ τῆ χαὶ “πργεύματος φυρώδους. μεστοὶ ; -Ξεφαλαλγεῖς τ8 

""αὶ βλέποησες, ἐχλυῶδες, οὐδὲ,. γὰρ. ὑπεχώρει τι κάτω, Ἶ ὃ 
᾿ μόνον ἐστὶν ἄκυς ἐπὶ ταῖφ᾽ ἀπεψίαις. ἠρώτουν οὖν Ζοὺς 
ἀγροίκουθ, εἶ καὶ αὐτοί ποτε πυρὸν ἑφϑὸν ἐ ἔφαγον,᾽ ὅπως 
διετέθησαν. οἵ δὲ καὺ πολλάκις, ἐδηδοκέναν κατὰ τὴν αὐτὴν 
ἀνάγκην ἔφασαν; ἥ. “αὶ τόϑ᾽ ἡμεῖς συνήχϑημεν, εἶναί τε 

βαρὺ καὶ δύσπεπτον ἔδεσμα τοὺς οὕτω σκευασϑέντας πῦ- 

οούς. ἦν. "δέ γὲ τοῦτο καὶ μὴ πειραϑέντας λογίσασϑαι, 
πρόδηλον. ὃ ὕπου γὰρ, οὐδὲ τὸ ἄλευρον αὐτῶν ἐσϑθιόμενον, 
ὡς εἴπομεν ἔμπροσθεν, εὔπεπεόν ἔστιν, εἶ μὴ κατεργασθείη 
δὲ ἁλῶν, χαὶ ζύμης, καὶ φυράσεως, ». 5αὶ ̓ τρέίψεως » παὶ᾿ κλι- 
βάνου; πῶς οὐκ ἄν τις ἐννοήσειεν τοὺς ἀκατεργάστους 

δεϊπᾶθ [416 Ἡ τα οῖι οοπᾶείαιπ., τ οἄδθυθιηαβ 2: 61{8ξ- ποτία- 

τπ8., (Ὀοσοθαιιαν δαΐθην 18 16 οογθ, αὐ ῬᾶΥ οἴ, «αὶ πἰηύταπι 

ΖΓΟΣ. σοι δοθυάγητβ ἴα 6 αν: Θρατητι5;) ἀραμ ἂς ΟΟΣ δ ̓φοτηθα!-- 
118.) ῬΟΠ τι ἴατη 6 ἴτιὶ σθηΐ 1110 [αχι Πηττι5, τιξ πέτα ΤΡΗ͂ 1η.-- 

ΟαηΡεγα νἱΔεξείησ. ἘΓ ψπῦχη ροίοσο 16, πιοπ ΠΟΣΊ Ιη5, 

τοίππα ἄϊοχα οἴρτιηι 1:6 ΚΠ ἀἰ νίχητιβ, πὲ 181] οἄοτο ροιπουίπηαβ, 
Ῥιδθίοσθα αι ]θπΐο (ρί γέ θγαταβ ῬΊΘ ΠΣ, δαρῃΐαπδ, 4ο]9-- 

Ῥαΐ; δὲ οοᾺ]1 οδ]ραραπέ; πθῆτθ οπλπιὶ ΡῈῚ ΔΊντιτ αυοατια τα 

ἘΧουουεχδηητιβ, 4ποᾶ πιηΐσαπι 1π| οὐτ 1 α Ἴ0615. [Ὁ ται θαϊτιην, 

Βοράβαπῃ Ἰρίταν γαβίοοβ,. πππὶ δέ ἱρῆ! αἰϊαπατιᾶο δἰ πτπε 

ἘΠσαπΙ οἀτεπε: Τὰ φαοταπι Ῥαοίο ἔπάΓοχιξ ἃ 1110 48- 

εἴ. ΠῚ νετὸ οἱ επίαπε Ἐρθαπδηΐον δαάθηι απ. τι05 πιθοοῖ- 

Πίαίε δοιηρα]ο5 τείροτι ἀθυτιηξ, ἐπ! ἰσπτηαπο 1ἴα ῬΥδθραγαΐαχω 

ὅτανβ οἔ. οοποοοίᾳ ἀΠΠ0116 ε[Ἷ86 βδἀμ]απ)η: αποᾶ ἴδῃ νοὶ] 

οὐἴρα οχρογι ππθπίπτη φοΠρὶ [ο1]6. ροΐοταῖ, Οπαπᾶο δπΐην 

τιθ ἱρβπβ ααΐάδπι [ππηρίᾳ [αγΐηα. (πὸ ἀπίθ σία] 1π.5) οο11- 

φοοία Πὲ 2401115, πὶ ῬΘΕ [ΑΙΘην, ζουτηθηΐασ, ταϊἤπτατ, 

τι τα τα ξοσι6 ΟΠ Ραπτιπιατς οἰαροταία {πετῖεὲ, ἀπίβ σιονὶ 

: 1.2 
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ἘΠΛ. Οἴατι. ΥἹ. [3515.} ἘΠ. Βαῖ. τῦὸ. (ὅ1ο, Ὶ 

ἰσχυροτάτους εἶναι; δύναμίν γ8 μὴν ἔχουσιν. μεγάλην βάτο 
ΖΕ ΦΌΣΙΕΣ οὗ οὕτω βοωϑέντες πὺροὺ, αἱ τρέφοντες, ἰσχυρῶς 

τὸ σῶμα, καὶ δώμην ἐπίσημον παρεχόμενοι τοῖς σπερύσενεγ- 
χαμένοις αὐτούς. : 

Κεφ. ἡ. [1Περὶ ἀμύλου  Ἔ“ πυρῶν τοῦτο σκευάζεται, 

δύναμιν ἔγον ὁβαλυνξικὴν τῶν τετραχυσμένων. ὑπάρῤχεν δὲ κοινὸν 
τοῦτο τοὔργον ἁπάσαϊς ταῖς οὐσίαις; ὅσαν ξηραὶ κατὰ τὴν 

σύστασιν οὖσαν μήτε συύψιν ἔχουσι, μήτε. δριμύτητα, μήτε 
ἄλλην τινὰ δύναμιν ἐπὶφανῆ. “αὶ καλοῦσιν ἀποίοῦς εἰκότως 

οὔδας τοιαύτας ὡς πρὸς αἴσθησιν. ἔστν δὲ “ἀν ταῖρ 

ὑγραῖς οὐσίαις τὸ ὕδωρ τοιοῦτον: παραπλήσιον εδ᾽ ἐστὶ 

δυγάμει τοῖς πλυξόϊς ἄφτοις τὸ ἄμυλον; ἐλάττονα δὲ τροφὴν 
“δίδωσιν τῷ σώματυ τῶν ἀπλύτων ἄῤτων τούτων, καὶ μή 

, ϑεομαίνουσαν, ὥσπερ οὐδὲ ἐχεῦγοι, τῶν ἄλλων ἄρτων ϑὲεο- 
μαυνόντων. τοῖς μὲν γὰρ ἐξ ὕδαξοὶ ἑψημένοις πυροῖς οὐδὲ 

παραβάλλειν αὐτὸ χρὴ, σαφῶς Ῥϑερμαίνουσί τ καὶ τρέ- 
φόυσιν, εἰ πεφϑεῖεν, ἰσχυρῶς; οὐσί τὲ δυσπέπτοις, ὡς 

᾿ εἴρηται. ; 

τηϊοϊπραῖ, 1] αδοταϊαμπὶ {τ ΕΠ τιπὶ 616 ὁσηϊπηιαςὶ Πέπττπμη Ὁ Ὑὶ- 

ΤῈ5 ἰατὴθιὶ ἔνε δατὴ Παροέ ππᾶσυαβ, ἢ ἢσ Ταιηρίτμη οουοο- 

φαδίαγ,, τι για γαΐα 6 ΟΟΥ̓ΡΙΙΒ, δῸ ΤΌΡΤΣ 1πῆσηθ 115, αἵ 

ἀρίο ὑἢ ἔπουῖπε., Ὀσποι]αΐ, 

δ. ΨΠΙ. Αὐάγίατα. εχ Εὐοο" οι ποῖξαγ, ρᾶγτὲβ 

ἀχάϊρεζαίαβ ΘΙ ΡΑΥ Δ στῶν ΟΡ τιθηβ, αὔθ [ΡΠ απ 1185. οαῖ- 

“ἸΡὰ5. ΘΟ Ποῖα ἤυο5. οἢ δου πηπη18, ἀπαὲ πθαῦ6 ΔΗ ]- 

ΟἸἴοπθηβ, πϑαὰδ δου Πάτα, ἡθαῦε Δ]18 τὲ ἀπαγήν!5 Ταῖς 

ἑαΐετι παρθήξ ΤΠ, (πὰ ΓΑ πΠ 185 1πτὸ απα118{15, 

πα Γοπία ἀορσ μ Ἱ ἡπθαΐ, ἀχρογίεβ ἀρρε]απξ, «π8}19 

ἀπο Βυμ445. [ἀΡΠἴα 1685. εἰ δαπα: (ὐαδίεγα τι ἀταν πὶ 

Πγλῖϊουη ραμιθιβ 1οἱ5. παροὲ Τδου]εαίοχὴ ς υολτυβ δαΐπι ΕἿ5 

ΤῸ ἸοΙῖ5. ΘΟΥΡΟΣῚ ῬγαΘΡ ΘῈ ΔἸ] οτίπατι, εἴ πὸμ ο816 Δ 1615, 

ψε ἢ πόρας οαοξαοξας ϑειᾶτλ 1Π}., ἡπαγα ὉαθΌο.: ῬαΠ88. 

᾿ραϊοξαοϊανί. Οὐοᾷ νετὸ δᾶ ἐγ εοαχη ἴπ δάτια εἰ πτίσι, αἴ - 

πιϑξ, Ὅαπι 860 δια ϑ]ατα τὸ ΘΟμ δου θη ἄτι" απ! 461} οἵξ, ἀταυῆ 

ῥαϊολ᾽ 38 ὅττι ὀαϊοἴαοϊαΐ, ἰαγὰ ναϊεπίοΣ ππαϊσϊαί, ἃ σοποοοίιιὴι 

Ζαουτ, ἀπαθῆ ἑαγαβη., πὲ ΑΙ ΣΙ πηὰβ, ἀΠ 0116 φοποοαπαίαζ. 



ΟἸΒΙΒΑ͂ΙΟΝ α΄ ᾿ δοι 

ἘΔ. ματι. ΨῈ [515. 516,} : τς Ἐᾶ. Βα, ΣΨΚ, (510ο.) 

Κεφ. 9΄. [ἸΠερὲ κρυϑῶν καὶ πτισάνῃς.] 1Τολλὴ καὶ τούτου 
τοῦ σπέρματος ἢ χρεία τοῖς. ἀγϑρώποις ἐστὶν, οὗ τὴν αὐτὴν ἔχοντος 
δύναμιν τοῖς πυροῖς, ἐχεῖνοε μὲν γὰρ ϑερμοίνουσιν φανερῶς, 
τοῦτο δὲ οὐ μόνον ἀποκεχώρηκε τοῦ ϑερμαίνειν, ὥσπερ ἔντα 
μεταξὺ τοῦ ϑερμαίνειν καὶ ψύχειν ὄντα, καθάπερ ἄμυλόν τε 
καὶ ὁ πλυτὸς ἄρτος, ἀλλὰ χαὶ ψυκτυκὸν ἔχειν τὺ φαίνεται κατὰ 
πάντας τοὺς τρόπους τῆς χρήσεως, ἔξν τε ἄρτους ἐξ αὐτῶν᾽ 
τύχῃ τις σμευάσας, ἐάν τε πτισάνην ἑψήσας, ἐάν τε ἄλφιτα, 
ποιησάμενοι. ἀποπεχώφηξε δὲ τῆς τῶν πυρῶν φύσεως καὶ 
κατὰ τὴν ἰδέαν τῶν χυμῶν, ἣν ἑκάτερον αὐτῶν ἐργάξεσϑαν 

ἡ πέφυκεν. οὗ. μὲν γάρ. πυροὶ παχὺν ἡμῖν ταὶ γλίσχρον, αὖ 
δὲ χρυϑαὶ λεπτὸν καὶ δυπτεικὸν ἔχοντά τὺ γεννῶσε χυμόν. 
οὐδέποτε μὲν οὖν ϑερμαίνουσν. τὸ σῶμα πατ΄ [9316] οὔ- 

δένα τρόπον σχενασίας, ὑγραίνουσι.. δὲ καὶ ξηραίνουαι δια- 
φύρως σχευασϑεῖσαί. τὸ μὲν γὰρ ἄλφιτον ἐκ τῆς φρυγείσης 
πριϑῆς. γενόμενον ἐναργῶς φαΐνεται ξηῃραῖνον. ἡ πεισάνη 
δὲ ἡγραύνεν, ὅταν γ᾽, ὡς. προσήκει; συευσσθῇ, τουτέστιν ὅταν 
ἐπὶ πλεῖστον ἀνοιδήσασᾳ τύχη κατὰ τὴν ὄψησμ,.. εἶτα μετὰ 

ΟδρΡ. 1Χ. [Βεμποχᾶο τ ἩἨοο ίοπι ἔδηχθα. ἀπ πιὰ 

πτϑααδηξὶ ἀρι, πομαῖτ65 ἢ, «ποῦ πρπ σαπάφηι σαχα εὐἱάοο μα- 

Ῥ6ὲ Τ1αομ!οίομι, Ππαυίάομι ΠΠ μα 4 ραΐδηι σα] οἴδοῖ!, πος γοτο τιρα 

τρᾷο ποῖ φαϊοΐδοῖ!, (αποιηοᾶο πρήπμ4, απαρ π᾿ τπϑᾶϊο 

{ππξ οα]οξαοϊοπείοχῃ,. οἱ γείεϊσογαυατα,,. πὲ δταγΐαπι δὲ 

Ῥᾶμ15 Ἰοία8,) [δ, φποᾳαο ψμιοῦο-1ρίρ πἴατο, ἤν Ῥᾶμ68 ὁχ 

ἱρίο ἐδθοογῖδ, ἢγς ῬΗάπασι οοπκορίβ, ἢνς Ῥο]οπξατη Τοροτῖβ, 

νἷπι αἀπαπᾷαμπι τοί σοι Πάρε φουγΐαν, ὈτΠπᾶεδι ῥσφο- 

ἴργοα ἃ τὐὐποῖ, παῖαχα, ἴΌρΟΙ [ρερίθ, ἀπάτα πιξρπξηαπα ἱρίο-- 

τι οίρηθρο οομίπονι; βασίάθια. ὑπο πι. ογαίαμῃ 80 

Ἰρπίμηι, πογάθτιμη δαΐθηαι ἔθμθηη οἴ ΠΟΏ161] ἀοιουτονίασα 

Γπροπμὺ πὰ πιρθ15. σίβητε, Οὔοᾳαο. ἀρτίον πιρᾶο Ππογάᾶθγιπα 

Ῥξτανοσίβ,, πιαμααδη φονρῃ8, οα]οΐαοι!, [6 ναγῖς Ὁγο, τπῃοᾶο 

Ῥυδοραγαίϊουβ Βαπιθοΐαὶ 4δὸ Προαδΐ: χασπάοφοί οι Ῥοϊεμΐα, 

αῦδο οχΣ ἔτἶχο μογᾶθο εῇ αοία, Ποραγα ρϑυίρίομρ σρυυζου, 

Ῥαϊαμα, ααΐθηι, παχαερίαε αἀπτπι (8Ἰΐοχα,, τὑὐ ἄφσοξ, ξαουῖξ 

Ῥαγαΐα, ποὺ οἵ, ἀμμμα ἴῃ σροξΐοπθ. πᾶ Ὀ]ασ μη πηι ἡπιξα-- 

μους, φῬοῆθα ἴρπθ Ἰοηΐο ρὸν πιαϊίαπι οἰἶαπι 11 Ομ Ύπῖπὶ 



ὧς " ΑΑΉΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΡΟΦΩΝ “ΖΥΝΑ͂ΙΙ. 

Ἐκ: Οβατί, ΥΙ. [516.] Ἷ Ἐὰ. Βαΐ. 1Υ. (ϑιο.) 

ταῦτα διὰ μαλακοῦ πυρὸς ἄχρι πολλοῦ χνυλωϑθεῖσα." μύγνυ-- 

ται δὲ. αὐτῇ χὰτ ἐλεῖνγον τὸν καιρὸν ὄξος, ὅταν ἀνοίδήσῃ 

τελέως: ἐφϑῆς δὲ ἀκριβῶς γενομένης ἐπεμβάλλειν χρὴ τοὺς 

ἅλας λεπτοὺς, οὐ πολὺ πρὸ τῆς ἐδωδῆς. ἔλαιον δὲ εἰ καὶ 

χατ ἀρχὴν εὐθέως ἐμβόλλοες,. οὗ βλάψεις τὴν ἕψησιν. οὗ 

μὴν ἀλλο τί γε χϑὴ μιγνύειν, ὅτύ μὴ 'πράσου βυσχὺ χαὶ 
ἀνήϑου, καὶ ταῦτά εὐθὺς ἐν ἀρχῇ. χάκιστα δ΄ ὁρῶ σχξύα- 
ζὸμένην τὴν πεισάνῃν. ὑπὸ τῶν μόγείρων πάντων" ἔν τῇ 
ϑυίῳ γὰρ τοίβοντεξ αὐτὴν ὠμὴν, οὖν ἐπὶ τοῦ πυρὸς ἔψον- 
τὲς δι ὑουσννς. ἐπεμβάλλουσιν δέ τιῦδς καὶ ἀμύλον, ᾿χᾶρυν 

τοῦ δόξαι διὰ τῆς ̓ ξψήσεως ἱχαγτῶς ἘΣ σαε, φυσῶδε- 

στάτη οὖν εἰκότως "ἡ τοναύτη 7ίνεταν καὶ δύσπεπτος ἱκανῶς, 
δ᾽ δ᾽ οὐχ εἶπον ἐν τῇ παλῶξ γινομένη σκξυαοίῳ,᾿, προσϑ εἴναν 

προσηξι," προδιαβρέξανταξ, ὕδατι τὴν ὠμὴν ᾿πτισάνῃν ἐπ᾿ 
δέχ} εἴτ᾽ ἐμβάλλ οὗτὰς Θυίᾳ, τρίβειν χϑὴ διὰ τῶν γειρῶν 
ΞΡ ΩΣ ἐν αὑταῖςξ ἄν τραχὺ, καθάπερ ὁ σπάρτας ὀγομαζό- 
μενός ἔστιν, ἐξ οὗ πλέκουσιν ὑπᾳδήματα τοῖς ὑποζυγίοιξ. 

ὅρος δ᾽ ἐστὼ τῆς τοίιψψεὼξ ἀποῤῥύψαν τὸ περικείμενον λέιμα. 

Ἐἀορ τϑαδέϊα; δοξξπι ᾿δὔξδτα εἱ τμυῖ δαἀτνηϊοοῖπτ, αἀπππὶ 

ο᾽ᾶπθ Ἰϊταγαπετις ; αἄππὶ χότο οοοἴὰ ἐχϑὸΐς {πόῦιξ, ΓᾺΡ 

ἄς ΠΤ ἰοπῖραδ [Αξοτρ᾿ ᾿ξόπαθιη 1μ]]σετα. οροτίθξ; οἱδιπὶ 

αὐζέτα ΠΟ ἸΠΤΕΟ Βα πὶ ΤΑ] ΘΕΥ5, ΟΟΟΠΟΠΙ 1}. ΠΟΟΠΘΙΙ5; 

αἴταὰ ἑατηδη τἰ θ΄ 6 Το οα μάτι, π1ἢ γε }15 ἀπε! δὴξ 

ῬόντΙ αὐἱαρίάπι,; 1δάπδ Ἰηϊῆο Παίϊᾳ, ἱπιπηήΐοετο, ὙΙᾶθο 

αὐϊοια α΄ σοο15 οἰ Ρ 8 ῬΕΪαπατν ροἤιημε ρᾶΤαυΙ; 1 ποῦς 
ἸᾶΤΊΟ πδηη 8. οὐαδαπὶ 1ρίατπα ἐμά οηΐθβ, πο δᾶ ἱρπθη 60- 

᾿ αδηϊος. Αἰ ΠΟΙ ναπε; [απὲ χὯΣ ἀπ απ δἐΐϑπι Τα]οια δ, πὲ 
Ῥὸ ὀοοπποήηδηι 11 ΘΗΥΤατη οορίοίαχῃ νἱάθαίητ 616 τϑάδοία. 

ὙΆΠ5 σέγίς ρῥετΑπα᾿ πιουῖίο τηαχίμπια 6 “Παἰπ] πα δὲ οοπ- 

οὐσία, ἀἀχηοάηπι ἀπ 61115,ϑ, Οπδθ θὲ 1π ΡΕΓΑπ8 τϑοίθ. ρά- 

τᾶηαα ῥυδείογπιῇ, δα. Δα] σαγδ' ὁρονίεῖ, Οὐπάδτη ρῃαπδπι 

Αἰ απ ατα 1ῃ ἀηαᾶ ῬΤαοιηδοοταΐατη,, ἄδῖπιαρ 15 τηογίατταπα 

τη θοίδπλ᾽ πίδμ]]ὰ85 ἴθυόστθ σομσοηϊ αὐρδγάτη αααηηρίαπι Το πὰ 

{πὶ [6 Βαροπάραβ,, σα)αβεαοαϊ εἰς, φαοά΄ νοςαπὶ ἤρατέαπι, ἐκ 

ἀπο 7.πιε πες ζο]θα 6 ἀϑοξαπέαῦ ; πβάτιθ 60 ααΐεπι ἰοτθπάτιμι, 

αἰ Ῥχαεροβίις ὀοχέες δὲ αρ͵θοίας, 15. ὁηΐπι, ἀπὸ γοϊηξαν 
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στεισσομιένης γάρ τῆς πρυϑῆς ὃ περικείμενος; αὐτῇ χυτὼν. 
λεπτὸς. οὐκ ἀποῤῥύπτεται πᾶς. διὰ τοῦτο οὖν προβρέχεταε 
χκαὺ τρίβεταν κατὰ τὴν ϑυίαν. ἐὰν. δὲ μή πᾶν Ἔποινεθη τὸ 
ἀχυρῶδες, ἡ ἑψηϑεῖσα πτισάνῃ ῥυπτικωτέρα μὲν γίνεται, 
βλάβην δὲ οὐδεμίαν ἑτέραν λαμβάνει. χειρίστη δὲτισκευα- 
σία πτισάνης ἐστὶν ;» ὅταν οὗ μάγειρον τρέψαντες αὐτήν. ὡμὴν 
ἐν ϑυίᾳ μεϑ' ὕδατος, εἶϑ' ἑψήσαντες ἐπὶ ὀλίγον, ἐμβάλ-- 

λωσι τὸ “αλούμενον ἔψημά τε χαὶ σίραιον" ἔνζον δὲ καὶ; 
μέλυ καὶ κύμινον ὅμα τούτοις ἐπεμβάλλουσιν, πυκεῶνά τινα 
μᾶλλον ἤ. πτισάνην παρασκχευάζοντες.. ἀλλ' ἢ γε καλῶς 
σἠευασϑεῖσα τὰς -ὑφ᾿ Ἱπποκράτους . εἰρημένας παρέχεται 
χρείας ὑγιαίνουσί τὸ “αὖ γοσοῦσιν. ἀνθρώποις. τὸ γὰρ γλί- 
σχρασμα, φησὶν; αὐτῆς λεῖον, καὶ συνεχὲς, καὶ προσηνές 

ἐστον», καὶ ὀλισθηρὸν, «καὶ πλαδαρὸν μετρίως, “αἱ ἀδεψὸν; 
καὖ εὐέμκριτον » εἴ τι χαὶ τούτου προσδέόι," καὶ οὔτε. στύιμιν 
ἔχον, οὔτε ἄραδον κακὸν," «καὶ οὔτε" ἀνοιδίσκεται.. ἐν «τῇ. κου, 

λίῳ, ἀνῴδηκε γὰρ ἐν τῇ ἑψήσει, ὁπόσον, πλεῖστον ἐπεφύκξυ 
διογεοῦσθιαν: ταῦτα: ταίγυν ἀρκεῖ “πρρὲ τῆς, “πτισάνης δυγάμεως; 

ὅρα ἔθπυ! ἱμππῖοα, πϑπ. ἸΟΕΙ5 ἴπίοσ . μεπόπᾶααι ἀΡ ποἰξατ, 

ΦαΑΡΥΟΡΙΟΥ "εἰ φῬταθπιδοδυαίαρ, δὲ 11. πιουίδσιο  ἑαχιἀττατ; 

Οποά ἢ ποι αὐϊοαρίμἃ᾽ 6: ραῖβαθ ἀφοίδονῖε, εἴἶχα Ῥείαπα: 

τηρρῖβ ἀπ᾽ θη) ἀείειρρε, ὨΆΠ]δτα. ἀπέθχα δἸΐδτη πΌΧαΑχα: 'ἀροἱ-- 

γνίε. Ῥείῆμια διΐθμι εἰ Ῥάϊαπδϑ ῬΥΑΘραΣαο, απππῇ , ΤΌΣ 

ΘΌΟΙ αὐπάαπι Τρίδηχ 1π ᾿πιογίασίο σαπα ΠΘ 68... σοπίπἀογῖξ 

ἀοιπιάθ ραγαμαροῦ οοχουῖπε, ἴαράπι ἰι)μοϊπηξ; «υϊάατι δαΐεύλ 

οα πὶ [15 ΤΔ81 ἀποχπθ δ. ὀπχηϊηπμι, ἱπ]ϊοῖπτι, δοπβαίαπη 

ἀαδηδατα τὰ Πα ἄγ, ΜΕΥΤΙΒ΄ : 4 Π8}Π Ῥεαςαπαπὶ φοπηράγατιΐς8." 

Μοῦσαι 4π88 Ῥτοθδ Ῥάταϊα ἔπδυι!, τ Παξό5; 4.88. πιθτπόχαῦ: 

Η! ρροογαῖθβ, πηι (615, τα πη ἢ Βοπαΐηρα8 Ῥυδειϊαρτξ,: 

Πῳαάομὴ Ἰϑπΐον 6185 ἴαϊ πάα:) 16 νῖ5.,.. 66 οοπίϊηπα,: δ 

δίαπάμβ. οἷς δἰ Ἰαθυιοῦβ, δὲ Ἰαπμλάτι5. πποάθναίθ, ΠεΙπατιθ 

ἀτοθῖ, δὲ δᾶ δοπιεηθμῃι, Π ᾳαϊα Ὄριι5. εὐ, οἱ. Ἰάοπϑῦβ, 

ἤθαας δαπυϊοϊϊοθῆι μαθθδ, πιεάτιο. ἑουυάϊπᾶ σίσηϊε, ἀθηΐαποὶ 

ἴπ νεπένγιουϊο -οπ: ὀχέμροίοιξ, ἢ χαίάθηι πίον οσοααθηδιτα 

ἐπειανε,, ἡ ααπίτπη μιπείπιαχα “ἐπὐτιπϑίοουα ροίογαϊ.  Ηδδὸ 

σεξέθ: Π0}0158..ἢπι ΡΥ Δία. 6. ῥειίαπιαθ: ξαου!αΐς [μα σθυτιν, 
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εἰρῆσϑαν κατὰ τὴν ἐνεστῶσαν πραγματείαν, οὔ ϑεραπευτιπκὴν 

οὖσαν, ἀλλὰ τὰς δυνάμεις μόνας τῶν τροφῶν ξξηγουμένην., ἐν 

παραδρομῆ δὲ τοῦ λόγου καὶ χρεῖαί τύνες αὐτῶν διδάσκονται. 
Κεφ. ἡ. Καιρὸς γοῦν μεταβαίνειν ὄπὶ τὸν περὶ τῶν 

πρυϑέγων. ἄρτων λόγον, οὖς σχξυάζουσιν οἵ 'ἄγϑρωπον πὰρα- 
πλησίως τοῖς πυρένονς, εἰσὶ δὲ οὐ μόνον τῶν πυρίνων, ἀλλὰ 
"αἰ τῶν ὀλυρίνων, παὶ πολὺ μάλλον" ἔτι τῶν τιφίνων ψαϑυ- 
θώτεροι, μηδὲν ἐν αὑτοῖς. ἔχοντες, ὥσπθθρ. ἐκεῖνοι; γλίσχρον, 
εὔδηλον οὐ», ὅτι τροφὴν ὀλίγην παρέχουσι τῷ σώματι, (43) καὶ 

μάλιστα, ὅταν ἔκ φαυλοτέρων γένωνται ἐρυθιῶν, ἐξ ὧν. ἃ 
Ἱπποκράτης οὐδὲ τὴν -πτισάνην ἔκέλευσε σπευάζξειν" οὐδὲ, 

γὰρ ἀννᾶσιν. ἐξ αὑτῶν. πολὺν χυλὸν ξψόμεναι.. κάλλισται δὲ 
εἶσιν αἵ λευκαὶ μετὰ τὸ πτισϑῆναι φαινόμεναι; χαί τὸ πὺ- 
πνότητος ᾿ξχουσαν [217]. καὶ βάρουθ, . ὅσον οἷόν τε κρυϑὴν 
ἔχειν:. ἀμείνους δὲ δηλονότι παὶ τῶν ἐσχνῶν. τὲ καὶ δυσσῶν 
αἵ πλήρη ὅλην καὶ τεξαμένην ξἔξωϑεν ἐχοῦσθυ τὴν πξριγο 

φήν- ἀλλὰ. τοῦτο μὲν, ἁπάντων σπευμάτωών κουνὸν ἔστω σᾷ. 
γιώρισμα; πλὴν εἶ: μή. ἐν πάνυ. σφόδρα πλείονά πὸτξ τοῦ 

λοῦὶ τηθάθπαϊ ται Π 6 Πὶ ἔβα ἀθηθι5, [εα 4] Ππνθη οτίιπι ἅτίμ,-- 
ἰακαΐ δου! δ 65. ΘΧΡΙΙοα ΒΕ Ρπ5. απαπιατιατα. 1 [Θυπιοχιῖβ 

ἰρδαζόανία τρέρερσα αἴτια φαοατιθ ΔΕ ΠρΊγητιβ. τ 

Οαρ. Χ. .Νίϊπο οδορίε δὰ πογάδασθοβ ραΐιθβ. ἐσαπῆγα 

Ταονῖε. ἐραιροιν πὶ, απο5. Βοπιΐηθ5 ἐοάφιῃ.,. 4πο:- ἔπ 1σ608, 

τᾶ Ῥαγδῃΐ, . ϑιρπδ, δαΐθιη ποπ ἀποῦο’ ΕΡΙἸοοἶβ., σου ὰπι 

εἰϊδὴν ΟἹ τ η15.; οὲ στηθ]ῆο, φάθι, τηαρὶθ. ΠΡΠΪ15. ΦΡῚΔΡ1]101 68, 

ΜΔ181]. 1π. 16 Ἰδηίουῖβ, πὸ 11, παβοηΐθθ, χ απὸ ρδυ[ρι- 

Θπθτα, οἵδ, αποα οπίδτησμι ΘΟΥΌΟΥῚ ῬΥΒΘΡΘχ 811 πγθη ἔπ }., δἔ 
ῬΟΗ Πα σπ- {ἰ Ταςί! 65 Ῥβίοια Βόχαρο ἕπογίῃε, εξ απὸ ΗΠΙρ- " 

Βούταϊδ5: 18 “ῬΕΓατιαιτΐ απτάριη ΠορῚ. σοϊαϊε, πιρίπιθ. ΘΠ]Π|, 

ἄτα, σοααϊίτι, [σόα σορίοίπην [6 Σ. [6 τρίο ΦιΕΔΕ, ἴα 

ἀδυΠπτηλίηχ. δτιίθμν εἴθ... «ποά οαπαίδιγη,, πὲ φἱ απ, εἰ, 

ἀρρατοῦ πομηλἜ τατος. ἀθηβίαξς. δὸ Ῥοηᾶονῖβ,. ᾳαδμίαπε 

πογᾶδο ἀφέμπι 6Π1, ᾿μαμοῖ, Ῥόουτο «ποᾷ Ἰοίπαι ρίθηππι 6, 

οἵ ἜΣ ΥΔΕς Ἐπέξρε Ξθωι φχίθσπϑηι μαροῖ ἐθηΐαη), πιθῆτιδ. 60 

εἴ,» : “ποᾶ σταρῖϊα “61: δὸ 'συισοίμαιῃ, -Ψουπα πος ἀαϊάθηι 

Γδηλλτιτεπι. ΟἹ τί γ᾿ ὁπ ππτῦτ6. {101 οἴο: ἀπ ἀϊοίπιαι, - πάπ Δοχἕθ 
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κατὰ φύσιν ὄγκον «ἔχον ἅμα. τῷ μαλωκώτερον καὶ χαυνό- 
τερον 75 στεριττωματιρὴν γὰρ ὑγρότητα ταῦτα ἔχειν 
ἴσθι, “αὶ χείρω τῶν προειρημένων εἶναι. καὶ διὰ τοῦτο μετὰ 
τὴν συγκομιδὴν οὐ προσῆκεν αὐτοῖς χρῆσθαι, “ἀταϑέμενον.. 
δὲ ἂν 'τόποις ξηροῖς ξᾶσαν ἐν χρόγῳ πλείονι τὸ μέν τι δια- 
πνξῦσαν τῆς περιττῆς ὑγρότητος, τὸ δέ τι πεφϑῆναι, βέγρυξ 
ἂν ξηῤ αἰνόμενα πρασταλη μετρίως, ἀποῤῥεῖ γὰρ ἁπάντων 
φυτῶν τὸ καὶ ᾿σπερμάτων καὶ “αρπῶν, ἐπειδὰν συγάομε- 
σϑέντα, κέηταν, πρῶτον μὲν ὅσον ἐν αὐτοῖς ὑδατῶδές τε καὶ 
λεπτὸν περίττωμά; μετὰ ταῦτα δὲ καὶ αὐτῆς τὸ τῆς κατὰ 
φύσιν ὑγρότητος. ἡνία γὰρ ξηροτέραν μὲν, ἢ προσῆκεν, τὴν 
οὐσίαν ἴσχῃ, “αὖ 7εἰρώ γίνετάν τῶν εἶς ἄκρον εὐεξίας ἡκόν- 
τῶν; οὐ μὴν ἤδη 7. ξατὲὴ μοχϑηρὰ παντάπασιν, ἀλλὰ χαὲ 
χρησιμώτερα πρὸς; ἐνίας διαθέσεις; ὅσαι ξηραίνεσθϑαν δέον- 
ται τὰ δὲ ἐπὶ πλεῖστον ἀποκείμενα χείρω γίνοντανς ταῖς 
δυνάμεσιν, ὅρος. δὲ χαὶ τούτων; ὅταν διαιρούμενα “αϑά- 
περ τυνὰ “πόγιν λεητὴν ἐχπίπτουσαν ἔχῃ: ̓ ζαῦτα μὲν οὖν 

5 ἐ Ἐξ ΠΟΙ αἷλο ὁ 

αἰτάπαμιᾶρ σποϊδην ἠγπηο, αἰεὶ ΔΊ ῬΥΟ πα. παῖατα, Βαρδαπξ 
ΤΑΔΊ]ΟΥΘΠῚ; βηίαμπο ΤΙΟΠΠ]ΟΡα ἀο Ἰαπίονα; [οἷτο ομΐτα, δὰ πα, 
φων δια Βαροτο Γαρενῆπαιμι, Ῥεαραϊοοααο ἐΠς ἀείουϊο-- 

ΟΡ ὀάπιααθ. φαμίλια ἄρτι Θουνθηλ. 115 ΡΟ φοἸ]θοῖῖο- 
πρλῃ αί, [6ἀ, τ 64 1ὼ Ἰοοῖβ. Ποοῖβ ΤΘΡΟΓαρυῖρ., ἄτα δ) οἷξβ. 
φρηίπεγδ, ἀπο ἐπίβσθα ρᾶνβ. ἀπϊάοιη Βηχηουῖς ΓᾺΡ ΘΡΗ͂μΙ δπ-- 
Πα]θέ, Ρᾶγ5. απξθχα δέοι" οοατίδία!; ἀπορᾷ Ποοδέα χηθα:ο-. 
ΘΕΙέρυ.. σομ ρα πδγίπτ, ῬοΠαΐε οαϊτὰ ἃ Ῥ]ατῖσ, Γρυλλ θὴρ 
οὐ Τρ σῆριιβ, ροβαάπαιη σοΠ]Θοία Ταοτῖπ! ας, τεροπία, φῬυῖ- 

᾿ΣΩΠΠῚ ἀυλάθια. αμϊοσαϊᾷ 1ρβῆ85 δαποίαπι 6 ἃρ ἴθππθ, “ροῇ 
αὐΐεμι οἱ ὩἸΘΠ.181). Ππγϊ1 πἡαίῃγδ 115. Οὐππλ δμΐτη ἴῈὉ- 
βαμράαμη Παϊροπε 7αἴϊο. Ποοίοχοιι,,. Γαπέααδ. 15 ἀδίουϊοσα 
488 8δἀ [μπμηηητα Βομ8 6. ΠΑΡῚ τε 1115 Ῥευνθπθρηηξ, μου ἴδ- 
πῆρ 18:1 οπμηΐπο {πηΐ ῬΙΑγα; ἀαΐῃ Ἰζηο 118 ΔΕ θοΡα5, ἐπρβ 
Ποσαπᾶο. ροντίσθτα οροτξοί, [πὲ τί ]ογὰ. Οὔδα δπΐομ ἀϊα- 
ἘΠΠΠ.6. ἔπδρυαξ γοο α., σνἱχθϑ παρϑιξ ΠΕΡ ΘΟΙ Ποῦ οβ, Ηιΐ- 
715. Ῥόνχο ἰθρηηηηβ. ἤξ, ἀμθχη 8Ρ Ἰρῇῆδ5. ἀϊνεῆβ. ααδῆ ραν! 
ἀυϊάδχα ἰεμμῖ8. οχοιάϊς, δες τδαπθ ἴθημθὶ παπο. ἀϊοῖα 
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ἐπὶ πάντων: ἔστω σοι. διὰ μνήμηφ,. ̓ ἅπαξ εἰρημένα νῦν. ἐμοὶ 

γὰρ οὖχ ἡδὺ πολλάκῖς ὑπὲρ τῶν αὐτῶν λέγειν. τὰ αὐτὰ, 

τέλὴν εἴ ποτὲ ἀναγκαῖον ἀναμνῆσαι φαίνοιτο τοῦ. πεφαλαίου. 

μόνου ψιλαῦ, περὶ δὲ τῶν ἐν χριϑῆς ἄρτων τ ὑπὲρ. ὧν ὃ 

“λύγος ἦν» αὖϑις. ἀναλαβόντες εἰ πῶβεν, ὡς κίν τούτοις εἰσὺ 

διαφορού. τίνες ἀνάλογον τοῖς. ἐπὶ τῶν πυρίνων» ὀλίγον ἔμ-: 

προσϑεν εἰφημένοιδ; σπταντξς μὲν γὰρ ἀτροφώτεροι τῶν πύ- 

βίνων εἰσὶ πολλῷ" ἀλλ᾽ οὗ μὲν. ἔχ τῶν ἀρίστων χρυθιῶν ἧττον 

τοῦτο πεπόνθασιν, οὗ δὲ ἐκ τῶν χαύνων τὲ καὶ κούφων 

ἀνόλαγόν εἶσι τοῖς πιτυρίαις ἄρτοις. ὑπέρχονταν δὲ κάτω. 

κατὰ γαστέρα μάλιστα μὲν οἱ ἔξ τῶν τοιούτων κριϑῶν; οὐχ 

ἄμαιστει δὲ καὶ οὗ ἄλλου, παραβαλλόμεγοι τοῖς πυρένοις- 

ὅσαι δὲ ἄλλαι μεταξὺ τούτων 7 δι σπευασίαν τῶν ἀριτ 

ϑίνων. ἄρτων, αἱ. αὑταὶ ταῖς ἐπὶ τῶν. πυρίνων εἰρημέναις, 

εἰσίν, ; 5.1.3} : 

Κεφ. ια΄. Ἔκ τῶν γέων πκριϑῶν φουγεισῶν συμμέτρως 

τὸ κάλλιατον ἄλφυτον: γίνεται: τούτων δὲ ἀποροῦντες ἔνίοτδ: 

κἀκ τῶν ὄλλων αὐτὰ σπενάξζομεν εὐωδῶν δὲ ὄντων ἀπάϊς: 

ἦπι οπιηΐρτιθ χωθπιρτῖθ ξεποίο; πιὸπ φιΐτα Προμίον 4θ 115: 

ἄξια ἴαερα εαἄεη. τερεῖο, αἱ. ἡπδηᾶο ῃδοοῖ. νἱαθίατ 

πάτα ἀπηϊίαπαί ΘαΡΡ τη θμιορῖδθ οδα(ἃ ταρρίρσο, ἀά μᾶς: 

Ὧ65. “δαΐθην πογάφθοδοβ, ἄς ααΐρυβ ἄϊσοτο ἘΠ εξ δ πλ118, 

τϑυοσῆ ἀϊραπιμβ,), ἀπ 119. αποίαθ ᾳααϑάδηι εἰ}86 ἀἰογεμίαϑ 

1}1|8., 48 Ῥϑιρ μέ ἴῃ ἐπσ615. τϑρθη Γι ηγυβ, το [ροπάθι- 

68: Οἴηπεβ πρίμαμα ἔχ: ρο18. τμα]:6. παΐητιβ αἰμαῖ: 41 1ὰ- 

τὰθπ 6 ΣΧ Ῥγδφῆαπειππιο Βοτᾶβθο οοπβοϊμπίαν, τλλτι8 4 11: 

ἐἰοεῖθ 18. 60 Τιρονδηξοσ: «Ὁ γϑῖο αδσ Ἰάχρ δὸ ἴϑνὶ, ρᾶ- 

πῖριβ, Ταγίαγαοοίβ. σορομάρηξ; Ῥαμεβ. δαΐομῃ, οΣ. μπογάθο μα- 

}ιδῃιοα! οἰ ῆταθ ΡῈ αἰναμι [μράποπηξατ,, ᾳαοά δὲ σϑ]1- 

αὐ ποι ταϊηέπηαπι δοοίαϊ!, 8 ἐγιποοῖβ  6ρ8. σοπία]θνῖδ. 

Οὐδα Ῥοῦτο ᾿πίϑν μοβ χββᾶΐαθ ράμαμα μογάθαοθοσατ [πΏΠ 

Ῥγδθραγαϊρηθβ, βηλ1165. [πη 115, αὰ68 ἴπ Ὁ} Π10615 τρία 

Β10}8, ΒΗΘ 
:ΟδρΡ. ΧΙ. Ἐκ σερϑηί Βογᾶδο, τηθαιροΥ τε ἔχο 1δὰ-- 

δαπίπιυα ΒΕ ροϊθηΐα, ομγμιβ ἢ οορία ποι Βὲ, ποππαπαπᾶπι 

εὲ οχ 41115. ἱἸρίαπι σοπῇοίπημ8. Οαθχη. δῃξθπι Ῥοϊεπία 
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τῶν, ὕσα καλῶς ξσπευάσϑη, μάλιστά ἐ ἔστιν εὐώδη τὰ ἔκ τῶχ 
ἀρίστων καὶ γέων πριϑῶν γιγνόμενα, μὴ πάγυ ξηρὸν ἐ ἔχου-- 
σῶν τὸν στάχυν. ἐν ἔϑεν δέ ἔστι πολλοῖς τῶν ὑγιαινόντων 
ἐπιπάττουσιν αὐτὰ σιραίῳ καὶ οἴγῳ γλυκεῖ καὶ οἰνομέλυτε 
κεκραμένους αί ποτὲ καὶ ὕδατι μόνῳ πίνειν ἐν τῷ ϑέρευ 
πρὸ δύο ἤ. τριῶν" -ὥρῶν τοῦ λουτροῦ, καί φάσιν αἴσϑάνε- 
σϑαὺ τοῦ πόματος ἀδίψου" δι οἴνου γε μὴν ἀὐοτηροῦ ποι 

Ξϑέντα ξηραίνευ γαστέρα. χρῶνταν δὲ ἀλφίτοις ἔν τισυ τῶν 

δϑνῶν ἂν ἄρτου γρείῳ, παϑάπερ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν εἶδον ἐν 

Κύπρῳ, καίτοι πλεῖστον γεωργοῦσι σῖτον. οὗ παλαιοὶ δὲ 

χαὶ τοῖς στρατευομένοις ἄλφιτα παρεσκεύαζον. ἀλλ᾽ οὔτοι 

γὲ νῦν τὸ Ῥωμαίων στρατιωτικὸν ἀλφίτοις χρῆται, κατεγνω- 
πὸς αὐτῶν ἀσθένειαν. ὀλίγην γὰρ τροφὴν δίδωσιν τῷ σώπ 
μᾶτν, τοῖς μὲν διωτικῶς διακειμένοις καὶ ἀγυμνάστοις, αὖπ 

τἄρχη;, τοῖς δ᾽ ὁπωσοῦν γυμναζομένοις ἐνδεῆ. [318] γίγναν»- 
ταν δὲ ἐξ αὐτῶν ὑγρῶν φυραϑέντων αἴ μᾶζαν, περὸ ὧν 
ἐφεξῆς ἐροῦμεν, ἐπειδὴ ταὶ «φιλότιμος ἐπὶ πλέον ὑπὲρ 

ΟΥ̓ΗΤΙ8),) {παρ Τϑοίβ Πὲ ἔδοία, Ῥοπΐ ἢ σαοτίβ, ρ8 εἰ ἴπατ: 

ψεΟΙ ΗΠ 8, αἴδὸ εχ ορέϊη!ο δὃὸ γϑοθπ Βογάθο, δ: 

αὐοά αὐἰπαα πόη δάπιοᾶπηι μαροαΐ ἤοοαπι, εἰ οομξοοΐα. 

Πς δαϊθία ῬῈῈ [ἀπϊίαϊθηη τηοὸβ εξ: ϑᾶὰπὶ [αρα δὲ 

νῖπο ἀπΠοὶ του! 6. σουημη χε ῖβ, ποηπτιπααθην (014 οἴδηι 

πα σομρογίατη. αοῇἴαϊς ἄσπαρηβ ἐγίρπιδνα ἀμί αὶ πδθηπῇ 

Ἠοσομ ΒΊΒΕΓΘ, βὐππΐαπθ (ἐπεγο (6 πος ροίπ ΠΕ ΠΡογατῖ; 

51 ἰάγηθμι οαπὶ νῖπο δαῆογο {πευϊξ θροία,. νεπίτομῃ ἄδῇος 

οαῖ, Ῥοϊδηΐα δπΐθιι σέμέεβ ἡπαδᾶδτη ργὸ βᾷπρ τιϊπιπίμῦ ;- 

ἀπο δρο ταῆίοοβ ἴπ ΟΥρτο ΓΙ [ἄτα οοπίρίσαίθβ, απ 

Θἔἢ 11 Ἐρπμι ἢ Ῥ]μσίπημη τηϑίδηξ, Ὑοΐθγεβ δαΐθῃῃ. τὰ1}101π 

Ῥτι5 εἴδατα, Ῥοϊομίαπη ὑΥδαρρραπε; Βοιπιαπῖ ἰαπιρη 71Π1668 

ὑΡππ5. ΩΡ Θρ1]]1 θη) ἀαμηπδηῖοθ, δ΄ ΠῸΠ ΔΠΙΡΠΪὰ5. ΠΠΠπΟν 

υἰπιπξαν;, οσίσπαπι 6πῖπὶ ΘΟΥΡΟΥ δἰϊτηϑμίατη δέ, ργίνδεβ. 

«θη οἴ ομληὶ εβχογοϊίαϊϊομβ δρ ἢ Ἰπιθα ρΡη5. [18 ταπ] τ τη,: 

115. διαξθηι, 4αἱ ἀποασποπιοᾶο ΘΚ ΟΊ ΟΘΏΡΩΤ,. ταΐητιβ ἡτιαπὶ [δῖ 

ἴδ, ΡοΥγΟ ὃχ 115. παπι415 Πρῖπῖβ πμπΕ τπᾶσαθ, ἄθ6. φαϊδὰς, 

ἀθθιοορβ ἀπ γθπῖτβ, - ὑχδοίοσ τα ἄσπτα ΡΟ πιι5. ἀπ ῥτῖτ' 



508. ΤΑΜΉΝΟΥ ΠΈΡΙ ΦΡΟΦΩΝ ΦΥΧΝΑ͂Ι. 

ἘΠΛ. Ομετες ΨΙ: [518 τες: ἘΠ᾿ ΒΆ4Γ ΤΌ (τι 
ΑΘ ἘΣῚ 3: "- ΄ ι ΡΣ ΕΣ »ὃ ᾽ 

αὐτῶν -διενϑὼν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τροφῶν ὁμὼς ἀδιόριστον 

εἴασεν τὸ χρησιμώτατον ἐν αὐτοῖς. : 
Κεφ, ιβ΄. Τὴν δύγαμον ἑκάστου τῶν ἐδεσμάτων ὁ ἔνεστέ͵ 

σοῦ καὶ πρὸ τῆς διωρισμένης πείρας ἐξά τῆς φύσεως αὐτῶν 
ΣΕ ΣΕ ΞΈΡΕΙΣ 

τεκμαίρεσθαι. τίνυ γὰρ ἀνδρὶ συνετῷ τὸ μὲν δκριβῶς ΐ ; : ; 
λεπτὸν ταὶ λευκὸν, χαὶ καϑαρὸν ἁπάσης πιτυρώδους οὐ- 

Ὲ ΕἾ 5 ΣΝ Ξῳδείξ ΤΡ ΑΝΩΣ ῃ τ ΕΙΣ ϑᾷξεξά : 
σίας ἄλευρον οὐκ ἂν ἐνδείξαντο. καὶ κατὰ τὴν γαστέρα Θᾶττόν, 

΄ - 3 ἐπ ίαςς ᾿ ᾿ ὃ 1 -“ ΄ ἐν 
τε «οὐ μᾶλλον ἀλλοιοῦσθαν, καὶ διά. τοῦτο πέττεσθαξ τε 

φελλεον,. ἀναδίδοσθαξ τὲ (δον, ἑτουμότερόν τε τρέφευν, ὡς 

ἂν ὅλον ἐξομοιούμενόν τὸ καὶ προστυϑέμεγον, τοῖς τρεφομέ- 

γόοις σώμασιν, ὅσον. δ᾽ ἐν. αὐτοῖς πυτυρῶδές ἔστιν καὶ 
σπληρὸν, ὥσπερ. ἐκτὸς φαίνεται μὴ διαλυόμενον ὃν ὕδατι, 

ν ΄ - 7 

χοτὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὐδ᾽ ἐν τῇ γαστρὶ διαλύεσθαι βρε-. 
΄ὔ ΚΕ ᾿ ΣᾺΣ “ ΞΡ ῦτν ᾿ . 3 ἣν: 

χόμενον, ἄλλὰ διάμένειν ὅλον ἀδιαίρετόν τε καὶ ἀκατέργα- 
᾿ - ΞΞ η 7). ΦΞΡΣ :3 Ε ᾿ Ὁ - ΤᾺ 

στοῦ, ὅποῖον ἐληφϑής;, τοῦτ᾽ οὖν οὔτε πέττεσθϑαι καλῶς δύνα: 

ται» οὔτε ἀναδίδοσθαι. διὰ. τὸ μηδὲν ἁρμόττευν ὅλώς τοῖς 
σεύμασι. τῶν. εἰς, τὴν, “γαστέρα. τε καὶ ἔντερα ̓ αϑηϊοναῶν 

φλεβῶν. οἷς ἐξ ἀνάγκης ἕπεται; πλξοῦ μὲν ἀπ αὐτοῦ γίνε: 

το πθτο Ὧθ. δ΄ ητθηεῖβ ἄς ἰρῆ5 οορίοῆτια. ἀϊβρῃίαιβ, απο 

Δ οἱθ ἑασιθη δας, ἈΕΙΠ Πυτιμι,, ἸηἀοΠηλίπαπι τϑιϊαπουῖέ, Ὁ 

το αρ. ΧΠ, Ομγαθαιοι Θἀυ]οχιμι, ψίγρο ροῖοβ ψοὶ ἀπίς, 
οδείαιη. οχροτίθδαην. φς ἐρῆπο. μαίῃτα φοχήρογα, - ΕἰΘηΐπα, 

Ῥερίριοδοῖβ ἸσθῺ νάξο, ἔανῖπθ, ἀπᾶθ Ὁ]6πΠ6. ἑρππὶβ, οἱ οἵ, 

Αἴθ8. ἐδ δ᾿ οἴπὴξ, ξαχίονθα Γαρἤδηξία Ῥαχα,: [ΔῈ 1η16111-- 

δϑίαν ἴηι ψΘα ΓΙ ΘΏ]ο. ἀηοθμα. οἰδήπι8 86 μηδρὶβ ΑΙίοταν!, φοααβ, 

ῬΣΟΡΙῺ5. οοποοφαΐ, 6 ζαο!]Π5. 1 σουριβ ἀΙἤτηραί, Ῥγοηι. 

φτϑάαδασθ ποΐνῖτθ, τ ἀπαθ. ἰοΐδ᾽ ΘΟΥΡΟΥΈΡΙδ. 416 415. Δ Πιηΐτ-, 

Ἰοίαι. αἴαιιθ. ἀρραπαίπρ; αποά δπΐομχ 15. Τρία ξυγβαγθαχα 

6ἢ δο ἄστυ, τὥξ οκινιοἴθουβ ἴῃ δαπα ΑΙΠΟΙΨῚ πο οοΥ- 

στοῦ, οϑἄσθπι τρέϊουβ 16. πὰ ψρηΐγιοαΐο ᾿ασπίάρι τηδᾶοία-: 

οἴατα, αἸοΙν αν, θα ἰοΐαη,, τὸ Γαπιρέαχῃ Τποχαΐ, ἡπᾶϊν!-. 

ἄστη. Ῥουβιαποὲ δίαπθ. Ἰποομ οἰ μη]. ἤοο. Ἰοῖίαν ποῖ 

Ῥοΐο πιθο ῬΡΟΡΘ. σοποοητΣ πθὸ αι νι θη., ρῥτορέογθα. ᾳποᾷ 
ψοπανυῖιηι. οὐ ἤο8, απ86. πηι (. νομροα]πην ἔπη δᾶ 1η- 

“ἐοηα Ροτε δ ηξ, πθααθ αρίθ σοθιαθυθξ ομτῖπο, πραπθ {}- 

Ἰαρίξαν ; ὅπβ τοῦ προοίζανίο Γραπζεμν, ἔπμι τξ ἡπα]οΥ ἴξοτ-τ 



ΒΙΒΑΊΟΝ Α. 509 

ἘΔ, Οἴατι. ὙΙ.. 5182 ΤΥ Σ ΕΠ Βα πῖνε ἜΞΞΏ 

σϑαι τὸ Ζοποῶδες," ἘΣ ΡΣ αὐτῷ τὲ τῷ δυὼ 

πλῆθος βάρει, "καὺ: στροσέτι τῷ: θυσίαν ἔχειν ποιότητα τὸ 

᾿πιτυρῶδες ἅπαν, εὔδηλον οὖν ἔστι τῷ ταῦτ ἐννοήσαντε, 
τοσοῦτον ἀπολείπεσϑαν, μᾶζαν εἷς τροφὴν σώματος ἄρτων 
σρυθύνων, ὅσον οὗτοι πυρίνων. ἐχούσης γὰρ ἤδη τῆς πριϑῆς 
φύσει τὸ πιτυρῶδες οὔκ ὀλίγον; ἤ φρυγεῖσα ξηρότερον πὲν 
καὶ αὐτὸ τοῦτο “καὶ δυσϑραυστότερον ἴσχει, ξηρότερον δὲ 
“χαὶ τὸ τούτου πρεῦττον, ἐξ οὗ τὴν τροφὴν ἐλάμβανε τὸ σῶμω, 
κατὰ τοῦτ᾽. οὖν. ἧττον πέττεταν τῶν. κρυϑίνων “ἄρτων ἧ μᾶξα, 
"φαὺ φύση μᾶλλον ἐμτείπλησι τὴν γαστέρα, “αὶ εὖ ἐπὶ πλέὸν 

ἐν αὐτῇ μένοι, ταραχὴν ἐργάζεται. μᾶλλον δὲ διαχωρεῖ κότω 
φυραϑεῖσα χοαὺ ἘρΗΡθ σα, μέχρν πλέθγος. εὖ δὲ. καὶ μέλυ 
προσλάβοι, ϑᾶττον. ἔτι καὶ διὰ τοῦτο παρορμήσεν, τὴν γαστέ- 
ὦ πρὸς ἔκκρισιν. Φιότιμος οὖν “οἴεται, παχὺν καὶ ποῖ-- 

λώδη χαὶ. ψυχρὸν ἐξ. ἁπάσης. μάζης: γεννᾶσθαν. χυμὸν, ὃν 

αὐτός τε καὶ ὃ διδάσκαλος αὐτοῦ Πραξαγόρας ὑασλώδη “ι- 

λοῦσιν. τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, μήτε τὸ γλίσχοον ἐχόντων 

᾿ΟΟΥΙ5 νἱβ 8 Σ ᾿ρίο ἀοουψεῖμν,, τάτα αἴ Ὀϊτι5. Γαρπᾶοαϊς, ραῦ- 

, ἕ ῬΤΌΡΕΕΣ ἱρῆπβ᾽ σορίδθ ροπᾶμδ, ραγίάπι οἰζατη αυοά {πη 

ἕπΥΘαθ. οὐ 6. ἀπ 1 1ταΐθτη παρ ϑαξ ἀοέεγροηίοθια, ᾿ Οπαθ' Ὁμτΐα 

Ὦ φαῖβ σϑρτιξθί, 1πΐθΠσϑὲ τατζατα χπδζάτι τι Δ] Ὁ ΘΟΓΡΌΣΟ 

8} Βοτγάδβασειβ. βϑηῖροθ Ὑϑηπατ, απαηίπηι Ἠΐ 4 εὐ 10 εἰξ 

“ροππαυατασ; ααΐρρα, ἀχη πογάθητα Γπαρῦς πϑίανδ᾽ [αγ 5 

τξαρθαι παρϑάξ ποι ραῦοαπ, ζεΐχαχη Ἴατη ἩΠπα τρία Π4-- 

Ῥεὲ ἕππι. βοοῖπβ, ἕπτα ὕδασι δὸ δοχητηίηπέι ΑἸ ΠΠΟΊΠΤι5- 
Βοοῖθθ ἀπέεγη οΠ 14, σποα τῃ ποο δῇ ῥγδοδυτιθ,, ἐκ (πὸ 

ὉΟΤΡυ5 Γπγπόρϑὲ ΑἸ τπθδίατα; απὸ ὅτ, αὖ πτᾶΖζὰ φαηῖρτιβ Ποσ-- 

ἀθασεῖβ ἀθου 5 σοσμδίαΣ, τηδρίβαπα θαι ] Παΐα 1πῈ- 

ῬΙΘαΙ, ἢπ ἀπὸ οἴἴδηι ἢ ἀὐπι5 τηϑ που, ἑαυ Ομ θη ΘΖ: 

᾿εἴταῖ; οἰδαβ. ἀπέθιη Γαραποίξωῦ,; ἢ οἷα. αἰτίαι ΤΈΒΡΙΕ δὸ 

Ἰαραοία; ἀπο ἢ τηθ} ἀπόστα αὐδαΐαι, οἰδῖτιβ δέχῃ Ὁ 1ἅ 

γεπίγοιη. δα ᾿ΘΧΌΥΘ οι θπι ἱπ λα 1. (αρίου πῆ αἀποᾶ ῬῊΞ 

Ἰοϊπιτβ ορίπαίατ, Γποοππλ οτααπι,. σ᾽ πα ποίατη ἀὸ ΤρΙρῈ: 
ἀπμι 6 οὐπηΐ τᾶζα σϑηθγαγὶ, (ααδῦι 1016 πὶ Ῥγαθοθρίουθ 
(ὰρ Ῥγαχάροχα υἱϊγειμίη ἀρρβ]]αῦ,}) [Ἔοπ5 ῥχοίδοϊο μπαδβεῖ, 



δ1το ΤΑΔΕΙΝΟΥ ΠΕΡΙ͂ ΤΡΟΦΩΝ ΖΦΎΧΝΑΪ. 

ἘΔ. ΟΠατε, ὟΙ, [518, ὅ19.} ἘΔ, ῬΑαΙ. 1ν. (61: 51:5 : 

ο τῶν ἀλφίτων, ᾿ὕὅπερ ἔν χόνδρῳ. μάλιστά ἐστι, μήτε τὸ τό- ἷ 
φίμον. ἐξαπατᾷ δὲ αὐτὸν ἡ ἐπὶ πλέον ἐν οἴνῳ. γλυκεῖ χκαὲ 
σιραίῳ φυραϑεῖσα χρόνῳ πολλῷ μᾶξιο τριπτὴν δ᾽ αὐτὴν 
ὄὀνομάξει, καϑάπερ ᾿.1ϑηναῖου. τὸ γὰρ ἔκ ταύτης ἀνάλογον 

“τῷ πυρίνῳ σταυτὶ γιγνόμενον. ὅλκιμόν ἐστυν. καὶ κολλῶδες 
ξᾳ τὲ τοῦ μεμαλάχϑαι χρόνῳ πλείονυ καὶ τοῦ μιχϑέντος 
'ποῖρ ἀλφίτοις ὑγροῦ παχέος ὄντος, ὥσπερ δὲ τρόψις πολλὴ 
μιεϑ᾽. ὕγροῦ παχέος γενομένη γλίσχρον τῇ φαγτασίῳ τὸ τρι- 
φϑὲν ἄλευρον ἐργάζεται, κῶν ἔκ πέγχοων ἦ » ποτὰ τὸν αὐτὸν 
λόγον ὃ χυλὸς τῆς πτισάνης φαίνεταν γλίσχρος, οὐδὲν ἔχων 
ἐν αὑτῷ κολλῶδες οὐδ᾽ ἐμπλαστικὸν, ἀλλὰ δυπτυκόν, τε χαὶ 

τμητικὸν, ὡς μοὶ ἐπὶ τοῦ δέρματος ἡμῶν φαίνεταν τὸν 
. ῥύπον χαϑαίρων. εὖ δὲ καὶ δοφῆσαί τινι (612) δοὺς. αὐτὸν 

ὀλίγον. ὕστερον ἐμέσαν ποιήσειας, ἀποῤῥύψεν τε τὸ περιεχό- 
μδνον ἕν τῇ γαστρὶ φλέγμα; παὶ συνεχβαλεῖ πάντ᾽ αὐτῷ 
φατὰ τὸν ἔμετον, 

Κεφ. ιγ΄. [3919] Μ νησίϑεος μὲν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει τίϑεταν 
ξὰς τίφας ἐπὶ πυροῖς τὸ “αἱ κριϑαῖθ᾽" “ιοκλῆς δὲ ἀμεγέστε- 

εἀαῦτα. ροϊδπϊᾶ, πϑαπα Ἰθπίογδι μαροᾶΐ, αποᾶ 411686 1πο| 

τΤραχίπτθ., χιθδ ἘΜ] παγ. τιαίσϊαΐ. Αἱ {ΠπῸτὰ {6 8111 χηαζα οο- 

Ῥίοποι δ ἀϊαΐαθ 1π νἱπο ἀμ]οὶ οἱ ἴαρα πιδοεναΐα, 4πδπὶ 

εἀρῖς, ααριηααιπιοδαπι ΑἸμΘπΐου 65, ὑγϊέατι ἀρ ρβ!]ανίξ; αποά 

το ἷπ ε {τ σοαθ τηδῆδα τοροπάςε, ποῖ] οἷ δ 

ΒΕ ποίαπν ααππν ΟΡ ἀϊπίοσπαπι ᾿πδοδγδομθα, ἔπηι ΟΡ 
ἡ πτηοΥἷ8. Το θηΐαθ. δοτγηγχε, ογαίπέθη. Οπεοιηδάπιοδηπι 

-φαΐοτα ἰσίξατα ταὰϊία οἴ ΠΟΙ Ἰάποῦς ἔδοϊξ,. τὖὸ ἰία 

,Ζατῖηα Ἰεπΐα ἀρραγδαΐ, εἰδῇ δα οχ τὺ Βὲ, δᾳᾷ δμπη- 

-ἄθπι τπσάπηη (πσοη5 Ῥ τας ἀρρατοῖ 1οπΐπβ,. ἑαπιοέβ τ111] 

.«Ἅη. [εἴς μαρϑαΐ σ᾽αὐ ποίη. πραθ θιπ]ἤϊοιια, [6 οοπίτα 
ἀοίευρθηβ αδἴατιβ ἱπόϊάθχϑ, δᾶθο πὶ ἱπ ὁαΐς ποῆχα νἱᾶ685 

ἐξατ Γοχἄθ5. οἴποῦθ. ὅ:π δαΐθηα, ροπασαπι 4]1οπὶ Γουβοπᾶδηι 

ἀρίδιν Ἔχ θυονΐβ, ὙΟΠΊΘΥΘ ἱρίπτι ἔξοογ185., ρέξαϊίαπι, 4πᾶ8 

-ἅπ νοπίρίουο οοπποραίαν,, ἄδίορθοι , οἵ σηταΐα νοματα 
-Βιλ.] συγ. 68. 6, 1οϊδί. 

ἀρ. ΧΠῚ. Μπρἤίμοϑαβ φαίᾶοιι εἰρϑιθο ἐετῆο Ἰοσο Ῥοῇ 

ἱπλειοστη. δὲ πογάθπμη πιμπογᾶξ;  Ποο]65 δαΐεμα ἀθ 1ρἢ8 



218.110 Ὁ ἍΔ4.΄. ἜΣ 

ἘΔ. Οἰαύς. τ. [5109.1 ἘΔ. Βα. ὙΥ. (ὅ15.) 
ΒΡ ὑπὲρ αὐτῶν διηλϑὲ, τὸ σύντομον ἐν 12} γραφῇ Ἐθυτες 

μήσας τοῦ. κατὰ διέξοδον ἀκριβοῦς. οὕτω γοῦν χαὶ περὶ 
πυρῶν καὶ κριϑῶν ἄλλων. τὲ πολλῶν. ἔγραψεν. συντεμὼν 

τὸν λόγον. «ὀλίγῳ δὲ μαῤρότερον τοῦ Ζιοκχέους ὑπὲρ ἀὐτῶν 
Ὃ τὸ Τ]ραξαγόρας καὶ ὃ ᾿νησίϑεος ἔγραψαν, ξλλιπῶς μέν- 

τοὺ παὺ- εὐτοί. φιλότιμος δὲ πεῤί τύνων μακρῶς πάνυ, περό 
τίνων ξλλυπῶδ, ἐνίων δὲ οὐδ΄ ὅλως ἐμνημόνευσεν, ὥσπερ 
οὐδὲ περὶ τῆς ξειᾶς. εὔδηλον δ᾽, ὅτν μηδὲ ὅ. ΠΠοαξαγόρας 

ὅ διδάσκαλος οὐτοῦ. παρέλιπε μὲν γὰρ οὐδὲν ὧν ἐξεῖνος 
εἶπεν ὃ Φιλότιμος, ὀξεργάξεται δὲ καὶ προστίϑησν πολλά. 

ϑαυμάσαν δ᾽ ἔστιν, ὅτι μηδὲ ὃ τὸ περὶ ̓ δεαίναιν ἔπιγεγθαιι- 

'μένον Ἵηποκρότεν συνθεὶς, ὅστις πότ᾽ ἦν ἀνὴῤ παλαιὸρ, 
ἐμνημόνευσε τοῦ τῶν ζειῶν ὀνόματος. “καὶ γὰρ, εὖ τὰς τέφρας 
ἡγεῖτο καλεῖσθαι ζειὰς ὕπό τινων, ἐχρῆν, αὐτὸ τοῦτο δηλῶ- 

σάν, βέλτιον δ᾽ ἴσως ἐστὶν καὶ τὰς ῥήσεις αὐτῶν παρα- 
γράψαι. ἀνοχ)ηῆς μὲν οὖν οὕτως ἔγραψεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 
πρὸς Πλείσταρχον ὑγιεινῶν, ἔν ᾧ δυέρχεται τὰς τῶν συὐτίων 

δα τυιοο]σοηεΐπι8, σομηροηἀϊοίατηῃ [Οὐ Ρο πα σεητβ8 ἀΠ ἔπίδα 

δοσαταΐαθδαιθ ΘΕΡΙ πα ομὶ ΡΥ Θροπθη5; δοάσμπι δυξξ σοη- 

Ῥεμπᾶϊο ἄθ ἰὐϊσο, πογᾶθο ΔἸ ἴβααθ χρᾺ115 ἐτααϊάϊς. Ῥαίῖο 

δυΐθη) 46 18 ῬγαΧχαρόγαβ δὸ Μη 6 π5, ἀπαῖι Π100165, 

οὐρίοπηβ [ογὶρίοστιξ, αἰξαπιθῆ τί ἱρῇ. αὐτά θη. [ΑΓ 15[6οἱτιπξ, 

ῬΒΠοΙπλη5. νοτο ἀξ αυἱρυβάδηι δαἀτηοάηση σορΙΌθ, δ 1115 

δυΐοτα ΘρῚ: 16}0πθ; [απ οἵ ἀποῦηπι π6 τπϑυηΐηϊέ ἀπ εἴ), 
ἀπομιδπιοάππι 6ς Ζοῖδθ, ᾿ευίρίοααίη «δυιΐθπι. οἷ, αποά 

Ἴχιθ0. ῬχαΘοδρίου “6᾽π5. Ῥυαχάσουαβ: «παν ἀοσθταᾶθη Ρ]770 11: 

χαλ8 τίου, Ἰποο ΘΟ ατα, απᾶθ 1116. ΓΟ ΡΠΙΥΕΕ,, “ Ώ11}1] ῥύαο- 

ἰοσιαῖπε, : [εὦ Ρ]εσδαπθ δἴδηα - ρευροϊ:ντξ. ἴσα βα)αηχίξ, 

Πα σοτο τηΐνπμι νου] ἀορεῖ, «πασᾶ πα 15. αυΐάοη, ΘῸΣ 

ἬΡταμ. ἀξ. γαύϊοπα σἱοίαβ. σοχηροίαϊ, απ  ἩΠΙρρΡοοταῖ εΠ 
δα [οὐἱρίαβ, ((πἴδαιῖθ. 15 ὙἹΙΡ δηδ ατι8 ΦΠΠΟΣΤΕ,) που 18. σοίαα 

ἸχΑΘ ΗΠ ΟΤ Θυ πα πα. : Τδοετῖῦ} αποά ἢ Ερμ85 ἃ πομπμῖ]Π19 

Ῥαΐαραι. ἀρρβι]αυὶ Ζεῖαβ, 14 ἰρίαμι βρηϊβοοῖθ ροχεαι, 
Ὑοραπι [αἴττι5: Τογέθ, ἔπαυε ἱρίοναπα. ψΈσρα ἃ[οσίρῆ 6. Ὠΐοα 
185. δὺρὸ 11 ρῥυΐχιο ΠΡτὸ ἄς [απϊίαίθ ἐποπᾶα δα ΡΙ{αν- 
ὉΠαπν (1π ἀπὸ οἰδογηχὰ [Ασομ ἀ 68. ̓ΘΧΡ]οα1)} ἢ [οεῖριες 



ἘΠ ΓΑ͂ΔΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ ΦΎΝΑΙ. 

ἘΔ. μετ, ΨΙ. [9519.} ἘΔ. ΒΑΓ, ΤΥ. (δ1..) 
δυνάμεις" μετὰ δὲ τὰς χριϑὸς “καὶ τοὺς πυροὺς ἑπόμενα 
ταῖς ἀρεταῖς ἐστι μάλ, στα τῶν ἄλλων ὄλυραι, τίφαν, ζειαὶ, 

μέλυνος, πέγχρος. ἔν τίσ δὲ τῶν ἀντιγράφων οὐδ᾽ ὁλὼς αἵ 
ζειαὶ φέρονται, καὶ μέντον καὺ τὸ ταῖς ὠρεταῖς ἔν τισιν οὖχ 
οὕτως, ἀλλὰ χρείαις γέγραπται χατὰ τοῦτον τὸν τρόπον" 

μετὰ δὲ τὰς πρυϑὰς καὶ τοὺς πυροὺς ἑπόμενα ταῖς χρείαις 
ἐστὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ὄλυραν, τίφαν; μέλινος,, “πέγχρος, 

ὡς ἄλλου μέν. τίνος. σπέρματος τῆς ὀλύραρ οὔσης, ἄλλου δὲ 
τῆς τίφηβ. -ὃ δὲ Ἰνησίϑεος ἐφ᾽ ἕνὶ. σπέρματι, δύο φησὶν 
ὀνόματα πεῖσϑιαν γράφων οὕτως " τῶν δὲ σπερμάτων εὐφυέ- 
στατα μέν ἔστιν. εἶς τροφὴν πυροὶ καὶ χριϑαί. πρὸς δὲ 
τούτοις ἐχόμενον λέγεταν μὲν διττῶς, ἔστι δὲ ταὐτόν" οἵ 
μὲν γὰρ τίφας, ὀΐ δὲ ὀλύρας παλοῦσιν. τούτοις δ᾽ ἐφεξῆς 
τόδε γράφει" μετὰ δὲ ταῦτα ζεισὶ, καὶ κέγχρον, παὶ μέλιναι- 
-“ιοκλεῖ μὲν. οὖν ἤρκεσεν ἐχεῖγα μόνα περί τὸ τιφῶν. καὶ 
δλυρῶν εἰπεῖν, ὅσα παρεϑέμην ἀρτίως. νησίθεος δὲ καὶ 

τὸν κατὰ μέρος ὑπὲρ αὐτῶν λόγον ἐφεξῆς διῆλϑεν, πρῶτον 
μὲν γράψας περὶ πυρῶν τε καὶ κρυϑῶν, ἐφεξῆς δὲ περὶ τῶν 

ΟΡΟΙΣ πόταδιυπε αἰπέέοην ὧδ ἐγσέλοιη γι αοευϊεαεέδτές (Ἐχιρεενεξιιτ' 
Οὐ υΠηξετν τ» Ἴ7.6 οἴ 76, ἐζρλαδ, πϑίαθ, μριαχιέοεηι,, ρδἬίλτε, 

οἶα. ααρυδᾶαμπι δαΐθηη ΘΧΘυαρ]αυῖθι5. Ζείαθ πΟπΐ δι: ὉΠ ΠΪΠῸ 

-πὸσ 6ἢ,. απ οἱ ἀπ ααϊρυβάαιη ποῖ Το] Ρα8, [ε 

ΜΙ τιααρτιβ Γουτρίσηι οἵδ. πος τποᾶσ: Φο λογάσιν ὧὸ ἐγὲ- 
ἐδοτοτν εὐ ἐϊἐῥαῤζόπτεδ }Ἴαᾳενιηηέεεγ" ὀπυνξίσης “πιαιεηιθ οἶγγαξ, ἐξ» 

“Ῥάδσε, μαποιεγιν δὲ πεέξενηε; ῥουϊπαθ δὸ “ἢ οἶγτα ἴδιπεπ 

αἴξ ἃ ἄρμα ἀϊνουίασα. Μηθπεηθυβ απαΐαχη τῖπο [δππῖσια απο 

,Ἀοιαῖτια, αἰξ ΘΟΠ ΠΟΥ, [ΟΥἹθ 68 δὰ ἅτιπο τηοάπηι: ὰ ,οπιὲ- 

οέξιι8. αὐδλ γιμέγδέξογιοπι {ῆσεξ ἀρροιίεγέπια ἐγέξζοιεπε δέ λοτ-- 

᾿ἀδιῶπν; φμοαῖ αἰρέατν ἄαδο αἰδέμοορϑ᾽ (διχιέέωτ, αἰωρίδοξ φιοῖ-- 

«ἴδιτν "ΟΥΠυδγη6 λα ΟΣρ αὐτι7᾽, Θαάίοπν Ζαπιδὴν γ68 ἐδ, αἰλΎ᾽ ὁμέπε 

«Σέρπαπα, αἴξὲ, οὔγγαπι ᾿ποπυίπαπί. Ὠείποθρβ ἀ{ά. δα]αμρίι: 

ὍΡΟΣ ἤσεο αὠξοπν οηὲ ἰξοΐα, πιλἰζιεν δὲ ράπέσιεπι. ὍΤΟΟΙ 

τρερθ θα ἄθ Ερμα δὲ οἶντα [οὐΐρεσθ, ἀπαθ χηοᾶο δἰογιρῆ, 

-[αὐϑ νίξατα ἔμπε; Μηδβίμοπβ νερὸ ρατεοπ]αίτη ἀποηπα ἀθ 
-115. Ῥοῆδα “υδοίαν!ῦ, Ῥυπηπυν ααίάοδι ἀδ, ἐετῖθο εἴ Ῥοτᾶθο, 
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Ἐὲἀκ. Ὅματε. Ἱ. [519.} ΄ ΕΔ. ΒΑΓ, ταν. (815.) 

τιφῶν ᾧδέ πως αὐτοῖς ὀνόμασι. τῶν δ᾽ ἄλλων σπερμάτων 
βέχπιστον μὲν ἡ τίφη, καὶ γὰρ ἵκανῶς τρέφει, καὶ οὗ μετὰ 
πολλοῦ πέττεταν πόνου, ᾿τὸν δὲ τῶν ζειῶν ἄρτον ἄδην μὲν 

ἐσθίων οὐδεὶφ᾽ ἂν ὑγιαίνου, τῶν δ᾽ ἀσυνήϑων τῆς ἐδωθῆς 

ταύτης, οὐδ᾽ εἶ. παντάπασιν ὀλίγον" ἔστι γὰρ βαρὺ καὶ 
δύσπεπτον. οὗ δὲ δυσχείμερον ἔχοντες χώραν ἄναγκάζονταν 
τρέφεσθαν τούτῳ, καὶ σπείρειν αὐτὸ, διὰ τὸ μάλιστα ἀντέ-. 
χειν τοῖς ψύχεσιν. αὐτοὶ δὲ “πρῶτον μὲν ὀλίγον ἐϑίζονταν 
προσφέρεσθαι, καὶ διὰ τὸ μὴ εὐῶδες εἶναν τὸ βρῶμα, καὶ 
διὰ τὴν σπάνιν τῆς εὐχαρπείαρ ἐν ταῖς ἐοιαύταις χώραις. 
εἶτα δὲ διὰ τὸ σύνηθες εἶναι τὸ βρῶμα ποιεῖ ῥᾷστα τοῖς 
σώμασι τὴν κατεργασίαν. καθόλου δὲ: βαρὺ μὲν καὶ δύσ-: 
πεπτον; ἰσχυρὸν δὲ χαὺ ὑμενῶδες τὴν ζειὰν εἶναι λεκτέον. 

ἔν τούτοις ὅ' Πνησίϑεος σαφέστατα δεδήλωκεν, ὅποϊόν τι 

“σπέρμα βούλεται χαλεῖσθαι ζοιὰν ἐν ψυχραῖς χώραις γεωρ- 
γουμένην. ἐγὼ δὲ οὔτε αὐτὸς εἶδον πάσας δυσχειμέρους 

χώρας, οὔτε παρ᾿ ἄλλου τυνὸς ἤκουσα τῶν ἑωρακότων αὐτὰς 

τος 46 ἀρμῖβ, ΤΟΥ θ τς Η15 σευ ἷδ: οἀβ δε εὐορεθθο. ΨΕΥΟ: {8-: 

γέηίῆν ἑέρηα φιΐάσπι δἰ ορείπια, πᾶπι εἰ πμέγξ αὐπιο-- 

ΩΣ ποάπθ ἡπῶρηο πεβοΐζο. οοπγέοξέτογ. Ῥαμθην αμξοης 

δῷ τοῖα πέπιὸ ἀἠαίέπε οὐέγα (αέξαξί8. ἰξδρεπαίζεοτ. πιαπ τὲ; 

φμοά (ἢ ψιῖξ δὲ ραπὲ πο αἤάιρονεγέξ,  Φέξατη Σ πολισέπεσεης 

ὑπηρ γγξ, ἀοργοξαῦῖξ; 6 ἐπὲπι σγανὲς δὲ δοπδοοέι, ΟΣ 

Μολϊδ. Ομὲ ψέγο χέρξοπεπι οοὐμγοξ φ επεδτυθῦ ζγίρεααηε, 

ὁ 7οπιῖτιδ δοριοῦι7᾽ τυρέγὴγδ, ἐρόπεαμς ,ἔγεγε, φμοα 7γῖξ 

δογίδωθ μϑγγεοορα χοάς. “4έψμθ. ἀξ ῥγώεοῖρῖο φιξάδης 

Ραιμίαξέπν  δαΐεγδ αἰ ομτιξ, ξίεπν χέα ἑπρταξξ οαογδ εἰ 

οξδιδ, ἔωπι φιέα γαγτδ ε(δ ἦπν δ)ωδηιοῦϊ γορἐοτυξῦειδ ἔγτρ: 

διώην ῥγονεουμθ; ρμο ὲ ἀτρέοπι, φιοᾶ Καπιξίδαγε 36 οαἰωϊέδπὲὴ, 

αοοϊαδέ, τὸ  αοξέπεδ ἔτ δογρογζῦμδ δοηγέοξαίεῦ. Ζπ᾿  επὸ- 

στα ατεέοην {ἐαέμδγο ορογέθέ, Ζείαπὶ σγάανεην εἴ72, καἋ οοπ- 

δοοέε, αἀἰἠοΐϊόπε, Μηπιαπν», ἄς πιεπιδγαποίαγα, Ἐχ 15 

ΜποΠέμοας ἀρευαπηης ᾿ἱπᾶίοαντξ, δα͵αδιιοῦιϊ ἔεαθα νοσανα 
γΕΙ δ. σοῖαπι, απδε πὶ ΤρΙρΙ 415 τσ οαΙΡα5. σΟΗ τ, - Ἐδυΐ- 
ἄειι πος ἰρίθ τϑρίομθβ Οὔπ65 ΕΠΥ̓́ΡΟΙα8 ΡΟΥΑΣΤΑΥ,, 7160 

0 411|5 αὐᾶϊνί, 411 665 ρου γα πε," ἔδιθη αἰ αισϑᾶ 

ΘΆΤΕΝΙΒ τΌμΜ, στ. Κκ 



διά δ ΜΗΝΟΥ ΠΈΡΙ ΦΡΟΦΩΝ ὙΝ4ΙΣ, 

Ἐκ. ΟΠατε, ὙΊ. [519. 520,1 : ἘΔ. Βα, Υγ. (δι5) 

ὀνομαζόμενόν τινα. σιτηρὸν. καρπὸν ὕπὸ τῶν. ἐγχωρίων ζειὰν 
ἢ ζέον. [339] ἑκατέρως γὰρ εὑρίσκεται γεγραμμένον, ἔν. τὶσν 

μὲν εἷς ε΄ καὶ γ΄ τῆς. προτέρας. συλλαβῆς τελευτώσης, ἔν 

τισι δὲ μόνον εἴς εἰ, ἐνγοῆσαν͵ δὲ τοὺς. μὲν Ἕλληνας δυνα-" 

τὸν εἶναν οὕτως ὀνομάζειν τὸ σπέρμα τοῦτο,. τοὺς δὲ βαρ-- 

βάρους ἰδίαν ἐπ’ αὐτῷ τίϑεσθαν προσηγόρίαν. ἰδὼν δ᾽ ἐν 
Θράκη. καὶ, ̓ ἡϊακεδονίᾳ πολλὰς ἀρούρας ὁμοιότατον ἐχούσας 
οὔ; μόνον τὸν στόχυν.». ἄλλὰ καὶ τὸ. φυτὸν ὅλον τῇ παρ᾿ 

ἡμῖν. ἐν ᾿“σίᾳ τίφῃ, τὴν προσηγορίαν. ἠρόμην ἥν τινα ἔχου 
παρ᾿ ἐκείνοις τοῖς ἀνθρώποις, χκαΐ μοῦ πάντες ἔφασον;. αὐτό 

τε τὸ φυτὸν. ὅλον καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ καλεῖσϑαν βοίζαν, 
: τῆς μὲν πρϑτέρος συλλαβῆς. διὰ τριῶν γφαμμάτων γραφομένης φ, 
τοῦ β καὶ ρ΄ καὶ {, τῆς δ᾽ ἐφεξῆς αὐτῆ διὰ τοῦ ζ΄ καὶ αἱ 

“κατά γε τὴν ὀρϑῆὴν͵ πτῶσιν, ἐπὶ δὲ τῆς αἰτιατικῆς. μετὰ. τοῦ 
γ' δηλονότι, γίνεται δὲ ἄρτος ἔπ τὸῦ σπέρματος τούτου 

δυσώδης τε χαὶ μέλας, ὑμενωδεστέραν ἔχοντος, ὡς Τῆνησί- 

ϑεος ἔγραψεν, τὴν οὐσίαν, εὖ δὲ καὶ μέλανα γίγνεσθον: τὸν 
ἄρτον. ἘΞ αὐτοῦ προσεγεγράφεν : μᾶλλον ἂν ἐπίστευον αὐτῷ, 
τοῦτ᾽ εἶναν τὸ καλούμενον ὑπ αὐτοῦ πο ἔν γ8 μὴν τοῖς 

ἀπὸ τρηπίδηϊαρε μεν, «ὐδᾶ πδοδδ Ζοίδτ δαξ Ζαατι Ἔ- 

Ἰατοηῖ; πἀἴσοσὰδ δηΐτ τιοᾶο δεῖρίαχη. ἱπνθηϊίην, ἴηι 4115 

Ῥείουβ [Ὑ1180ρ08 ἴῃ 8 δἵ ν,. ἴπ 8}118. δυέθπι ἴπ δ ἐαπίτιπι. ἀ6- 

Βηρηΐθ, Οὐβάογε ἴδιπθπ μοῦ ππι), ΠΕΡῚ ροξιΠθ, πὶ Θγαθοῖ 

ἴδιοι 14. ἤσ Δρρει!ατίπέ, ΒαΥραν' δαΐομι ῬΥΤορσίαπι -Ἰρῖ 

ποχπθη ἱπαϊάοντηΐ.. Οοπ ρίοαίβ δαξθη ἐπὶ πὰ] 115 ΤΗνδοῖδα 

εὲ Μαοεράοπίαθ δρυῖβ πὸμ αὐ δι) τήοᾶο, [εᾶ εἴ ρίαηΐαπι 

Ἰοίαα ἠοῆταθ Πρμδθ ἴπ Αὔα ΠυλΠΠΈπναα,, ἰηἰούγοσανί; 

ααοάπανη. ἀρτπα΄ 11105. Πποπιῖηθ5. παρουθέ, ποιπθη; 40]. Π1Π| 

οπι65 ταϊρομθεμμ!, ῥ]δμπΐαπε ἰοίαμη δὲ 6115. (δθη βρίζαν 

ἈΡΡΕΙΙατί, ρυίουι ΓΈ αρα ἰὐῖθα5 Ηἷ8. ΠτΟΥῚβ Γουιρία, βι οὺ» 

Γεαποπὶθ ζ δἕ α, ἧπ γεοΐο [αἰΐθιη δαία,. ἢν δοοαίαϊίνο δα-- 

ἴεμα οι Ἰπΐοσα ν. ἘΣ Ὥρφσ, ῬΟΥΤῸ [ομαῖπθ ρα ΠΕ σγανῖ5 

οὔονίβ εἢ δ(θι, τηθπργαποίαχα (πὶ Μπδίμθα8. [ον ρῇ) 

ΓᾺΡ αυίατι Β6Ρ6π8: ααοᾶ ἢ πίρτυτῃ φθοηπα ρϑποια, Ἅ0ὲ 
ΕΧ Ζϑῖα πί, οὔϊε δου: ρπῆδε, ἔδοι]τη5 ογθάθυθῃ, 14. οἱἵβ [6- 

τπθπ) αποά ἃ 60 Ζεῖα ποχηϊπαΐῃσ. ΕΠ το 1π γι σΊα1Π1-- 



 ΒΒΙΒ.ΖΙΟΝ «5 τδ τΝ δι5 

Ἑᾶ. Ομασε, ἌΣ, [5501 τ Ξ ἃ. Βεῖ, ΤΥ. {5χχ 

χειμεριωτάτοις τῆς ̓ Βυιϑυνίας χωρίοις ὀνομάζεταί τὸ σπέρμα 

ζεόπυρον, οὖκ. ἐχούσης τῆς πρώτης ΘΒ τὸ ὦ, καϑόπεβ 
ἔχεν παρ Ὁμήρῳ: ἡ 

Ἰτυροί τε; ἕριαί. τ᾽ ἠδ᾽ εὐθὲς κρῦ δυλόν 
ἐξ αὐτοῦ. δ᾽ ἄρτος γίνεται πολὺ βελτίων τοῦ κατὰ τὴν Ἅα- 

᾿χεδονίαν τε γχαὺ Θρῴκην... παὶ σχεδὸν. ᾿ ὥσπερ τοὔνομα τὰ 
ζεόπυρον ξξ ᾿ἀμφοτέβων σύγκειται τῶν ὀνομάτων, Ἶ πουτέστε 
τῆς. ζέας καὶ τοῦ. πυροῦ. » χαὺ ἢ τοὐσία μέση τίς ἔστιν. ἀμ 
φοῖν, ὥσπερ οἷον. αὐτῶν πεκραμένη, τοσοῦτον γοῦν ἔστι τοῦ 
πυροῦ χεῖρον; ὅσον τῆς. Θρᾳκίας βοίξης ἄμεινον. ὀνόματα 
δὲ ταῖς πόλεσιν, ἐν αἷς γίγνεται. τὸ σπέρμα τοῦτο, Νίκαια, 

καὐ ἸΠροῦσα, καὶ Ἀῤάσσου καὶ “Κλαυδίου πέλεις τα: παὲ 

Ἡλιούπολις, ἀλλὰ καὶ ““θρύλαι, , 1. ἔστι. μὲν ᾿ἐσχάτη “τῆς 
᾿“σιαγῆς Φρυγίας πόλις,. ἔχει δὲ. καὶ αὐτή ἡ 0.2 τοιοῦτον 

σπέρμα γεινώμενον. ἐν τῇ χώρᾳ» -αϑάπερ καὶ ἄλλαι: τινὲς 

ὅμορον πόλεις αὐτῇ. ϑεάσασϑαι. δ᾽. ἔστιν τὸν γιγνόμενον 
ὄρτον ἐκ, τοῦ σπέρματρς. τούτου 'ιτοσοῦτον.βελτίογα τοῦ κατὰ 
Θράκην τε καὶ ΜἩΙωκεδογίαν ἐκ τῆς βρίζης, ὅσον τοῦ ἐτυβίνου 

ταῖβ ΒΙΠ γαῖα Ἰοοῖθ. Γεπάοτι αποδάδπι, πο Ζοοργήτιπι πο- 
τρϊπδίασ, Ὀυΐπια [Ὑ1140ῦ8 ᾧ ποὴ Ἐπροπίει, αζὐλ ἀρμᾷ. οπιςο» 
σηπὶ Βαροῖ, απαπὶ αἷξ: οὐ το, 

ἜΣ ποία δὲ ἐγδξδοιεπε Οιὸπε ΠΕΣ ̓οτάεο δὲ αἴ: ἱ 

ἘΣ εο δπΐθμι ρδι15 δέ Ῥυδοιδηξοι, ἀθάτα' φαΐ ἴπ Μᾶοε-- 

ἄοιπΐα δυν ΤΒγδοῖα. εκ Ῥχῖζα οσὐμβοίτατ,.. Α΄ ἔεγθ, ἀποπις 

δἀτηοᾶπηη ποθ η ἀρίαμη ΖΘΟΡΥΤαμΣ ΟΧ αἰγοαθ Ποππα, 

268: [οἰ]Π1οϑὲ δὲ ρυτο,, 14, οἵ; {ὐἱῆοο, σοϊηροπάίι, βο [ἀ}-- 

βαιεία οἷπβ. 1ηΐοτ. αὐσταχααθιθ. χαθᾶϊα αποάδηιτποάο, 6[Ἐ,. πὲ 

Π εχ αἰτοααθ οἴει οοπιηῖῆα: Ργοϊπᾶθ ἀμαπίο {τί οο. οἱξ 

ἀοίενίαβ, ἰαπίο ΤΉγδοῖα Ῥεῖζχα. εἱξ Ρυδεβαμπίϊι5. Ῥουτο ἢγς 

Ῥίατα ποχιΐτα, πὶ φΌλΡ5. Γδεπαιι. 14. ργονθητ,. Γαΐ Νίοαθα, 

Ῥγηΐία, Ογαορο!β, Οἰαπάᾶϊορο]ῖ5; Ηε]ορο]15. εἰς Πότυυ]ο, 

αποᾶ φαΐᾶοπι οχίγοσαππι οἷ ῬηΥυρίαο Αἰϊαΐίοαθ ορρίἀυπι; 

Ἠαρϑὲ δυΐθπι οἱ ΡΗγυρία ἱρία [δι θη, Θ᾽ ΒΒΠΙΟΩ͂Ὶ, [πὶ ἀργὸ Ῥσος 
ψοηΐθπδβ, αποπιδαχηοαθμ εξ.41186 αᾳυδεάκδμῃη ὈΤΡΕε8. Βηϊάμηδο, 

ψίάοτο δαΐοπὶ 6Π ράπθπι, αἱ εχ μοσ [δπιΐπθ οοπβοϊζων, 

ἰαπιΐο 60, 4πὶ. εχ. Ῥυῖζα ἢπ Ἰμγαοία οἱ Μαοράομϊα 8, 

Ἀκα 



5ιδ ΓΑΜΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ 4ὙΝΑ͂Ι. 
ἘΠ. Ομαῖε. ὙΤ. [520,]᾿ ΤΣ τ Ἐδ. Βαῖ. τν. (ὅν 

᾿ 2 “: Δ δι Ψ , ἢ ε ’ » ε 2 
χείρονα. “μέμνηταν δὲ καὶ ζεᾶς χαὶ Ὁ Θεόφραστος ἐν. ἑβδόμῳ 
περὶ φυτῶν ᾧδέ πως λέγων" τῶν δὲ ὁμοίων κριϑῶν καὶ 
ὁμοίων πυρῶν, οἷον ζειᾶς, τίφης, ὀλύραο., βρόμου, αἶγί- 

λωπος, ἰσχυρύτατον καὶ μάλιστα καρπιζόμενον ἤ ζειὰ, καὶ. 

βαϑύῤὝῥιζον. » καὶ πολύῤῥιζον, καὺ πολυκάλαμον, καὶ παχυ- 

κάλαμον. ᾿ ὃ δὲ καρπὸς κουφόέατος, 'καὶ προσφιλὴς πᾶσι τοῖρ 
ζώοις: καὶ πόλιν ἐφεξῆς" ἡ δὲ τίφη πάντων κουφοτότη, 

καὶ γὰρ. ᾿μονοκάλαμον, καὶ λεπτοκάλαμον, διὸ. καὶ χώραν 
ζητεῖ λεπτὴν, οὐχ ὥσπερ ἡ ζειὰ λιπαρὰν καὶ ἀγαϑῆν. εἶτω 
τούτοις" ἐφεξῆς συνάπτων, τάδε γράφειν" ἔστι δὲ ταῦτα δύο 

“ φρριὺ ὅμοιότατα τοῖς πυροῖς» ἢ τὸ ζειὰ καὶ ἥ τίφη. Θεύ- 

φράστος μὲν οὖν ταῦτα περὶ ζειᾶς ἔγφαψεν. Ἡρόδοτος δὲ 
"ἂν τῇ δευτέρᾳ κατὰ τήνδε τὴν λέξιν. ἀπὸ πυρῶν “αὶ κρι- 
ϑῶν πολλοὶ ξώουσυν," “Αἰγυπτίων “δὲ τῶν ποιουμένων ἀπὸ 

τούτων. τὴν ζωὴν ὄνειδος μέγιστόν ἔστιν, ἀλλ᾽ ἀπ. ὄλυ- 
οῶν ποιοῦνταν τὰ σιτία, ἃς ζεὺς μετεξέτεροι παλοῦσιν.. 

ἡ ΞΕ ΙΕ δὲ ἐ ἐν δευρά ἜΘ, τς ταῦτα γράφειν" ζεὰ 

εἴΐϊε πιθῆοσοπι, ἀαδηΐο ἐγϊσθο οἷ ἀεϊογίοῦ Μοιληϊ Ζεῖαθ 

εἰ. ὙΠεδορμνααβ Πργο Γορέμππο 6 ραπῃβ, Πα [ουίροπθε: 

με εὰ, ψμῶθ ἐγξέϊσο μογώδοψινο ΚΣ ῆπυῤῥέα, τὸ σεία, “ 

οἶγτα, ἐέρλα, ἀρέπα εἰ ᾿αορίδορο, Ζοΐα ἢ “2 πεῆβέπια, 

φορξο  ηεπεθψιθ βγτοοέλ(ξοαξ,, πεωϊεζρεοθη αἰξαπηερα τεοεμς 

ἐὔιυιάλξ,  σιοῖπιο πριοδεήρλδοῦ ὁ ὁγαῇὸ Φ τ  6η5.5,.. Κγιοίπια 

ἀμέεπν 62 ον )λυλδ, δὲ οζνοίῖθ αγιέπυαζεδιεδ: αεἰπεοαίιυπει 71: 

ομμίδ. οῖπαο (αν α1: ΖΖρλα ἀτιέεπι σπιγεξετε εὐ}. 16» 15 
ϑέπια, παᾶην “οαδαϊέιεπε εὐδοιεπι, δμπιχσ ξότμαπε Παῦοξς 

ἡματδ' [σέωπε σγαολῥξειδ, πξορ τῦξὶ Ζοία, ρέπρμδ ὧδ 7ογεα 

εὐβοοῖξ Ῥοίξ', μαθὸ {πρ͵]απριε: ϑωπὲ ἀμέοπι λασο αἶμο; 

Ζόέα {ολδδοέ δὲ ξέρα, ἐγξεῖοσ ζηιἐϊέπεα. δος αυϊάδια ὧδ 

Ζεῖα ὙΠΕΟΡΙ αἤπθ: Ηεχοάοίμβ δυΐθαχ Πρτοὸ [δοσπᾶσ δᾶ 

νουραχα μαθο [ΟΥΡ1 ; 0 7 νοῦ κογάδυφι!ο »ίογέφψεε, “ζοεές 

ταηξ,. ἀρ Αδργρέδοβ “εγο ἤὲθ τι ὑξοξις τρξὲ᾿ ρυαηνεισσις (6-- 

ἄδοῖιβ ῥωξωξμ, τ 127 ἀπόξεπε οἶγγῖβ, φιραβ αἰὲ ποίας 

οιδτή; 5 γογμπατῦ: ]οβοου 85 ἀποιπα ἴπ ἰεοαπᾶο Π6 πι6- 
ἄϊοα τηδέονα μαθο Γοαϊρῖς. Ζοίαε ἀμρίδα εἰὉ σότυθ, ἅμο- 



ΒΙΒΑΑ͂ΟΝ .4. δι7 

Ἐᾶ. Ὁμεττ, ΥἹ, [ὅ5ο, 5... ες ἘΔ. Βα. ΤΥ. (513. 515. 
᾿δισσὴ , ἥ “μὲν γὰρ ἁπλῆ, ἡ δὲ δί(διδγκονκος καλεῖται, ἂν 
δυσὶν ἕλύετροις συγεζευγμένον ἔχουσα τὸ “σπέρμα. ἔστι δὲ 

τροφιμωτέρα μὲν κριϑῆς καὶ εὐστόμαχὸς, ἀτροφωτέρα "δὲ 
πυρῶν ἀρτοποιούμένη. κρίμνον δὲ ἁδρότερόν ἔστι τῇ καξερ-- 
γασίᾳ τοῦ ἀλεύρου, γιγνόμενον ἔκ τῆς ζειᾶς καὶ πυροῦ, ἐξ 
οὗ καὶ ὃ πολγὸς. γίνεται. “ἔστι δὲ ἱκανῶς τρόφιμον καὶ εὖ: 
χαἀτέργαστον, “σταλτυκώτερον δὲ κοιλίας τὸ. ἀπὸ τῆς ζειᾶς; 
μάλιστα μὲν προφρυγείσης- [5321] καὶ ὀλύρα δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
γένους ἐστὶ τῆς ζειᾶς, ἀτροφωτέρα δὲ κατὰ. τὸ ποσὸν ἐκεί. 
γηρ. ἀρτοποιεῖται δὲ καὶ αὕτη; καὶ κρίμνον ἐξ αὐτῆς ὥσαύ- 
τως γίνεταις - ἀϑάρα “δὲ ἐκ. τῆς ἀληλεσμένης εἷς λεπτὰ ζειᾶς 

ὀπκὲευάζεται. ἔστι δὲ: ῥόφημα ὥσπερ, πόλτάριον:ὗ ὑγρὸν, παιδίοις 

ἁρμόζον, ποιεῖ δὲ καὶ εἰς κἐτθνρομα; ὃ δὲ τράγος τὸ σπέρμα" 

μὲν παραπλήσιον χόνδρῳ, ἀτροφώτερος δὲ πολὺ ξζεϊᾷς, διὰ τὸ 

σολὺ ἔχειν τὸ ἀχυρῶδεξ. διὸ καὶ δυσκατέργαστος ἔστι, καὶ 
κοιλίας μαλακτιχώτερος. περὶ μὲν οὖν τῶν ζειῶν, ἵχαγὰ καὶ 

ταῦτα. ϑαυμάσαιτο δ᾽ ἂν τις τοῦ Ἰνησύϑέου μὴ "γιφώ- 
σποντος, ὕπη διαφέρουσιν αὖ ὄλψραι τυφῶν, ἔστι γὰρ ἑκάτε- 

σγιν ἰοῦ μη,  πιρῖρα, αζέδυηση, δίφόκπον ποπιΐπαξτίτ', 4μηα 

7} πιο απαζις χιοπιόγαπές ᾿ροπολιε ει δεέταξ; πεν αμέθπε 

λογάδο τ᾿αἰδμέζες,, ἐππν οπυαοΐιεε ἡωφαῖ; ρῶπὲβ δκ. ἐς 2, 

“τι γιέπτς ἐγζέξορ τομέγζέ: ΟΡ πητχοΙ, "σέο 1; συρα Θχ Ζεα 

δέ ἐγδέξοο Ξὲ,, εἰἔχια ἐπ ἐπδέγα ΟΥ̓ ΟΡ βανίπιαε »αῦβ, δκ: 

ὑφώα Χὲ ρμωξο, πιρέγτέ αὐμηαῖο » ἐἐ γαοῖξίε. σοηγούπρ"; φμοαῖ 

Φέγο δὲ Ζοζα “2έ; φεπέγθην πιωρὲδ οαϊζῶθέ, γοΐέπιιιην 7 

ἐογγεγαδέα ργζωβ. ἤμογέξ. Ῥγαξέοτθα οἴγγα δ᾽ωδάζεην στρῆν 

Ζοία εἰ σοπογὲβ, {66] πιέημβ αἰϊᾳιραγεξο τὐμεέγ δ: ραπῖδ χιρο-- 

ἦμ6- δ.’ ἦαο Κέ εξ ογέπιποθ. “ἐδαγα ατίέοπν. 72ὲ ἐπ ποία 

ἐγζία ἐθγιιδο Κῳ πιοία; {γϑδέμ7 ἀτρέση τῦοῖ (δοδ, ὧο 

ἐϊφωιέάα μεζέζομζα, Ῥεβγέρ μα εΓὉ αοοογηχποάα; ἔπι δαξα- 

Ῥίασπιαίέβαμε δα τρξέσιῦ. Τ͵αρὲ Μέπιοπ αἴξοαὲ εὐὲ φιιάοπι 

 έπιξῖα, χωιρέγξ τοῖοι πηιοξέο πιΐϑ, φμᾶπν πρὶῶ, φιμοαῖ 

πιυμΐξποπν ἀοογΐθ ἀαδοαξ; οὗ ἑα δὲ δοποοοίῳ εΓ εἰἠ7λοξίξοΥ, 

ἐξ αἴσιυπε τπαρὲδ πιοίϊϊξξ. “᾿ Ὡς Ζοῖα Ἰριΐαν παθο [υποϊαμΐ, 

“Μποπίτοαπι ῥτοΐδοίο 70:6 4πΐ8 ἀεπηήγεξιτ, φαοᾶ ἀἰδου ποῖ 

ἑπίεν ΟἸγτατι δὸ ἴρμαπι ποῖ πόνου; πυτήμααθ Θπΐπι 



δι: ΤΑΔΗΝΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΖΡΟΦΩΝ ΦΎΝΑΙΙ, 
ἙΔ. Ὅματε, ΥἹ, [551.} Ἑὰ. Βαΐ, ΤΥ. (515.}. 
ρον ἐν "Δσίᾳ πολὺ, καὶ μάλιστα χατὰ τὴν ὑπερκειμένην 17ερ- 
γόμου χώραν, ὡς τοὺς ἀγροίκους δεὶ χρῆσθαι τοῖς ξξ αὐτῶν 
ἄρτοις διὰ τὸ τοὺς πυροὺς εἴς τὰς πόλεις κατακομίζεσθαι.. 

οἵ μὲν οὖν δλύρυνοι κάλλιστοι, μετὰ γὰρ τοὺς πυρίνους εἰσὶν, 
ὅταν γὲ εὐγενεῖς ὦσιν αὖ ὄλυραν" δεύτερον δὲ αὐτῶν οὗ 
τίφινοι. μοχϑηρῶν δὲ οὐσῶν τῶν ὀλυρῶν, οὐδὲν ἐκείνων 
᾿ἀπολείπογται;, βελτίστων δὲ τῶν τιφῶν οὐσῶν, οὗ ϑερμοὴ 
τίφινον πολὺ κρείττους εἰσὶν τῶν ὀλυρίνωγ, ξωλισθέντες δὲ 
χείρους αὐτῶν 7ίνονται. δλκιμώτερον. γὰρ ἔχοντες τὸ σταῖς 
πυκνοῦνταν πάνυ σφόδρα, καὶ᾿ μάλισθ᾽ ὅταν ἀμελῶς σκενα- 
σθϑῶσιγ. ὥστε καὶ μετὰ “μίαν -ἡμέραν΄ ἢ δύο, καὶ πολὺ 
μᾶλλον ἐν ταῖς ἐφεξῆς ὃ φαγὼν τὸν ἄρτον. τοῦτον οἴεται 
πηλὸν ἐγκεῖσθαν τῇ κοιλίᾳ. ϑερμὸς δὲ ὧν ἔτυ καὶ τοῖς ἕω 
τῶν πόλεων σπουδάζεταν μετὰ τυροῦ τινος προσφερόμενος, 
ἐπιχωρίως δὲ ὀνομάζουσιν αὐτὸν ὀξυγαλάχτιγον. εἶναι δὲ χρὴ 
καὶ τοῦτον ἁπαλὸν, καὶ τὸν ἄρτον ἔτι διαφυλόττοντα τὴν 
ἐκ τηῦ σλιβάνου θερμασίαν, ὃ μὲν οὖν οὕτως ὠπτημένος 

ἀπ ἈΠα εἰ Τγεηπθηβ,. εἴ ΡΟΣ Πσηππι πὶ χϑρίοπθ, αἀπ86 6Π᾽ 
ἴμρτσαᾳ Ῥεγραπιαπι, δᾷβθο, αἱ χαῇιοὶ ἡρῇ ραπῖραϑ. ἐσ ἱρῆς 

Ταουῖβ. Ιοπηροῦ ὠΐαπίητ, ρτορίογεα απο {γιεϊοστη οαῖμα πὶ 

ΟΡΡΙάα σοπιροτίεπί, ΟἸγτῖηὶ ἴλπο, ἃ πιοᾶο εχ Ῥομδ. οἹγ-- 
τὰ απ, ΡΟΣ ἰγιεῖσθοβ (δ]ΐθτη ἤαπὶ ῥῬυδοδη ΒΠπνΐ ; [Θσππ 

᾿φαΐοτα 40. 15 ἔμπα ΠρΡΗΪπΣ ; ́αοά ἢ ΟἸγτΠΙ ἐς νείοίο [ουιΐ-- 
Ὧ6 βπὲ 1δοιϊῖ, ἘΡΒΙΗΣ ποι Ἔσπτξ οἷβ ἀπξδυϊουθβ. ὉΔῚ ψογο 

Ῥᾶπο5 δκ Ἰδιάα Πιπια, ρμα ζδοί, ΟἹ 15 Ἰοπρὸ απ ῥτδο- 

βαπίογοβ, αἴϊεσνυδί νεσὸ ἀείουϊοσθβ [εἰρῆς δγαάππί; ααπτ 
-οπῖπι πη {ἃ ΠΠοχττα πὲ ἕδπακ δ ποῖ ]15, ἄἀδπίαξαν πηα]ο-- 

χϑχι ἦπ χαοάππι, εἰ τηαχῖμαθ αὐππὶ πΘρΡ]σοηΐθν ραγδὲϊ [πὸ-- 

τιν, αᾷξδο αἴ, 41 ρᾶπϑοιι Πα] αβοθμηοα] ΡΟΣ πππὶ δαῖ 

ἄπος ἄϊε5, δο ᾿“πΗΠΠῸ. χηαρίβ [θαποπέθϑ ΙἈΠαποΐ οοπιοαρττ, 

ῬαίαίαισιιΒ ἀξ Ἰπΐαπι Ὑδμ σΊΟΏ]ο ἴχο ἀποῖδ; δἕ οα]π5 δᾶ- 

Βπο απῦπὶ ε, 40 ἡρῆβ. οἴζατα υραηῖβ ἐχρϑξιν, ἱρίππι- 

46 σαμπὶ σαἴδθο αποᾶδπι χηάπάπτιξ, αποπὶ ὙΟΥΠΘΟΙΪΟ τιοπηῖ- 

Ὡς οΟΧυραϊαοίποιι ἀρ} 611Δηΐ, Ῥόστο ὕυσπο αποηῖθ ἔθπογαπι 

εἴϊο οροχίεϊ, ε ἀρίαμῃ Ῥάμςοπὶ οδίοσοι σΠΡαχ αᾶμπο το- 



ΦΙΒΑΊΟΝ .3. 819 

Ἐᾶ. Ομέτε, ΥΊ. [821.} : τ᾿ ΣᾺ, Βαῖ 1ν. (δι5) 
οὗ μόνον τρῖς κατ ἀγρὸν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν ταῖς πόλεου 
περισπούδρστός ἔστιν, ὃ δὲ τριῶν ἢ τεττάρων ἡμερῶν 

καὶ τοῖς ἀγροίκοις -αὐτοῖ ἀηδέστερος μὲν ἤδη͵ βρωϑῆναι,᾿ 
δυσχερέστερος δὲ πεφϑῆναι, βοαδυπορώτερος δὲ κατὰ γαστέ- 
ρα, τοῦ ϑερμοῦ. μηδὲ τοῦτ᾽ ἔχοντος, τὸ σύμπτωμα. πολὺ 
μὲν γὰρ ἀπολείπεταν. διαχωρήσεως ἕνεκα τοῦ πρυϑένου, 
μεμπτὸς δ᾽ οὐ» ἔστιν ὁμοίως τῷ πεγχρίνῳ » καὶ μέψτου καὶ 

τρέφει τὸ σῶμα ϑερμὸς ὧν ἱκανῶς, ὡς μὴ ἀπολείπεσϑαε 

πολὺ τοῦ πυρίνου συγκομίστου. τὸ δὲ σπέρμᾳ τὸ τῆς τίφης 
ἔχεν μὲν ἔξωθεν λέμμα, καθάπερ, καὶ ὀλύρα καὺ κριϑὴ; 

πεισϑὲν δὲ ἀρτοποιεῖται, καὶ. ὅλωρ εἰς Ζρῆσιν' ἄγεται. καὶ 
γὰρ ἐξ ὕδατος ἑψηϑὲν ἐσϑίεται κατὰ τὸν ὑπὸ τῶν᾽ ἀγροίκων 
ὀνομαζόμενον ἀπόϑερμον, ἐμβουλλομένου τοῦ πρὸφ ̓ἡμῶν᾽ 
μὲν ἑψήματος, ὑπ ἐνίων δὲ σιραίου Παλουμένου. καί ποτὸ 
καὶ μεϑ᾽ ἁλῶν ἐσϑίεται, καϑάπερ ἔφην ἔδηδοκένοαν τοὺς 
πυροὺς αὐτοὺς ἐγώ. τὴν. δὲ εὐγενεστάτην ὀλύραν ὅταν, ὡς 
χρὴ; πτίσσῳσιν, τὸν ὀνομαζόμενον τρόύγον ποιοῦσιν, ᾧ ᾧ πολλοὺ : 

ἄπεθο, Οἷἱ οοτίθ πὶ ππρ τάοαππι οἢ ΔΙΤαΐπΆ,. ποτ 111 

οἷβ τηοᾶο, [64 πιραιῖ8 αποαας Βουαϊπῖθαβ πὶ 6] 1115. Πβ- 

Ῥοίων; “αἱ ΘΤΟ ἔσίαμα  ἀπαίποννε ἀϊθύτιι 6, σε] 1ρῆϑ 
ταβιοὶβ ππδπαϊτατ ἸαΠαδγίτιο; φτδείοσθα οοποοοίῃ 6{Ὲ α1Π1- 

ΟἸοΥ, 80 ἰαγᾶϊι5 ῬΕΙ͂ αἰγαμα [ρα ποϊξαχ, απ. δΑἸ1ο ᾿Ἷη1-- 

τΐπις δοοϊάππξ; 4π| ἑατποέῃ Βοχάθασθο, «ποᾶ «ἃ ἀέϊέξεϊο-: 

Πρ Ῥετίπρε, τα] τὰ ΤΟΙ παταῦ, ποῖ ἑαπηθα “1 60΄ 

δᾶξβο, τιῪ χὐ]δοθαβ, δῇ. γι πρεγαπάμδ; ἀπμ1 δείδιμ. ορτπ 

Ῥὰ8 δἀιποάμιη, ἄππι οΔ]145 6ἢ,. παίει, πε ροπα ἐσ 660 

[γποομῆῆο ραν Πξ. . Ἠαβοῖ ἀμπΐθι -ἰρμάβ ἴδηθη οχίσιη [ἐςΞ 

Ομ. οοτέϊοθιῃ, σθαι ΟἾγτα δὲ μοζάθαμ, σδυαπι ἀδοοχέϊς 

οαΐμην ἴῃ ῬΆΠ68 ΟΟΠΡΕΥΙ αγ, Οἰηπίποατ6 ἘΠῚ δοσογῆγπο-- 

ἀαΐαγ; πᾶπὶ δὲ δχ ἀαπᾶ τιμαί οἸχαμι πασᾶ Αἰ ΐου, δο 

γοοαίῃβ. ἃ γα Π1015. ἀρ ο που μητι5, [ρα (αίβηι 4111 σίραιον, ἜΟΒ 

ἕψημα “σοοδυητ8) ἱπήροία ; πορημπατιθηι οἰλατ σππὶ [Δ16 

εὔίδέυν, αποχηοᾶο ττ6 ἐγ στ Ἰρίππι τϑί!! σομιθα] 8. 

Ἐχ πορηΠΠιπια δαΐθη οἶγγα, απη1,. τι ἀφοθῦ, {πδυὶ ἀ6- 

οογοαία,, ποιηϊπδίσαπι ἔγάσππι ᾿σοπ Ποῖα ξ,  α0ὸ ῬΙονίααπΘ" 



520 ΤΑΦΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ ΧΎΝΑ͂ΠΙ. 

ἘπΠπ. Ομασε. ὙΙ; [521. 553.1 "Ἑᾷ. Βα ΙΥ. (ὅ15.) 

χρῶνται δὲ ὕδατος ἔψοντεο, εἶτα, τὸ μὲν ὕδωρ. ἀποχέοντες, 

ἐπιχέοντες δὲ σίραιόν, ἢ οἶνον γλυκὺν, ἢ οἰνόμελι", παρεβ-- 
βάλλουσι δὲ καὶ κώνους ἐν ὕδατν διαβεβοεγμένους, ὡς ἐπὶ 
τὸ. πλεῖστον ξξῳδηπέναι. τινὲς. δὲ ὅμογενὲς μὲν, οὐχ ὅμοει- 
δὲς δὲ τὸ σπέρμα τοῦτο ταῖς ὀλύραις εἶναί φασι, πολλὰ δὲ 

καὶ ἄλλα σπέρματα παραπλήσια μὲν, οὖς ἀκριβῶς δὲ ταὐτὸν 
εἶδος. ἔχοντα, τοῖς εἰρημένοις ἐστὶ, τὰ μὲν ἔν τῷ μεταξὺ 

πρυϑῆς τὲ καὶ τίφης, τὰ δὲ ὀλύρας τε καὶ τίφης, ἢ μεταξὺ 
σευροῦ τὲ καὶ τῆς ὀλύρας. ἔνια δ᾽ ἐγγυτάτω τῆς φύσεώς 
ἐστι, τὰ μὲν ὀλύρας, τὰ δὲ πριϑῆς, ἢ τίφης, ἢ πυροῦ, 
καθάπερ ἄλλα, τὰ μὲν ἐλύμου, τὰ δὲ πέγχοου προσηγαρίας 
ἔχοντα, τινὰ μὲν ἁπλᾶς, ὥσπερ ἐν Ἰταλίᾳ ἐξ οὗ τὸν χόν- 
ὅρον ποιοῦσιν, ἔνια δὲ συνθέτους, [3322] ὡς ἐν Καππαδο-: 

- φίᾳ μὲν τὸ καλούμενον γυμνόκριϑον, κατὰ δὲ τὴν Βιϑυνίᾳν 
τὸ ζεόπυρον. ἄμεινον δ᾽ ἐστὶ ἀποστάντα τῆς τοιαύτης 
ἑστορίας οὗ μόνον τῶν. ὀνομάτων, ἀλλὰ καὶ τῶν σπερμά- 

, Τῶν, ἕνα. τινὰ. κοινὸν ὑπὲρ ἅπάγτων .λόγον διελϑεῖν. ὅσα 
μὲν ἐν ὄγκῳ βραχεῖ πλείστην, οὔαίαν ἔχξι, καὶ ταύτην πα- 

πιϊπηΐατ' Ῥτίπιαμα ἴῃ κε ἀρρουμιρτίθι 3 δεϊπᾶς, .66 «ΟΠ; 

άραιη, δμὲ σἤιαμπι. 166. δυΐὲ πηλ] πη. ἐπα πἀθρβ, [{--᾿ 

ῬΘΕΙ ΠΗ] ομΩΣ οἱ Ῥίπθαθ ποθ δ4πᾶ Ῥγαθμιασεταίαβ, ἄοπθο 

Ῥ]αχίχηππι Σπέπμαπθγιπῖ. Οὐἰᾶαμι δπίοτη ἴθηοπ προ σα- 
ἸεγΘ αμΐᾶθμι, ΠΟΗ ἑᾶπιβπ [ρθοῖθ,. οαμῃ ΟἸγεῖβ 146πὶ 6Π8 

εἰθυπιδηῖ,. μὲ δυΐοαι οἵ δα Ῥϑυπιαῖία [δυηῖπια ργδεάϊοι5 

ᾳυϊάθηι Αἰη}1}}1α.,. ποσὶ. ἔα πιθ εαάςπι ρῬϑηΐΐη5 ἤρθοῖθ, α1|46 

Ῥαγξη πὶ Βογάθὶ δ ἴρμαθ, ρδυεπ 1π ἐἰρῆθε οΟἸγγάθαπ, 

. δῃξ ΟἸγίαθ εἴ ΕἼΠΟΙ τηθᾶϊο [αν Ἰοοο; φπδοάδπι. ψοτο δά 
οΟἾγταθ, 8α δα Βούάϑι. δμὲ ΠΡΗδ6, 4114. δά ἐγιοῖ, σδὰ 

8116 αὰ ραμὶοὶ, 4116 δὰ γ}21Π1 παίασατη, Ῥτοχίπηθ δοοθάπηξ: 

4186 ποπιλῖπ ΒβΡρεπῦ, 4]18 ΠιηιρΙ]ρῖα,, αὖ ἴπ [4116 6σ αὰο 

ἴσα 1Δοϊαμπξ, 4116 οοπιροπία, Ἠΐ ἵπ Οδρραδοοΐα. ᾳυοά 

σοσαΐῃτ' ρΥμποοιίίμπομ, 18. εἰ Βοχάθαμη παάππι ἀὸ οοχῖά- 

Οβ ΕΧρϑυβ, 1π Βιθγπία δυΐδῃ Ζεορυσου. Ὑθυαμι [λπβ 

ἔποτνῖξ, εὐ 5 πο! ποπλῖμθμι 86 Γουαϊητιμ ἀἰβαυιπίοπα οπηλῦ- 

ξα, ἄς οἸηπῖριβ οομηπιπὶ αποάαπι [δστηοης ἐὐδοίατο, Οπδ6 

ἱρίίυν Ῥᾶγσγα πιοὶα Ἀ]υσίμηαπε μαρθηξ Γι Παπέϊαπι δαπιαπθ 



- οὐ ΞΙΒΑ͂ΙΟΝ. 4... δὴν 
ἘΔ. Οματτ. ΥἹ. [552.} Ἐά. Βα. τ. (δ:6) 
χεῖα» καὶ γλίσχραν, εὐχυμότατά τε καὶ τροφιμώτατα ταῦτ 
ἔστιν, οὗ μὴν ὑποχωρεῖ γε ῥᾳδίως" ὅσα δ᾽ ἔμπαλιν τηϊσὸς 
χαύνην μὲν ἔχου καὶ μαλακὴν οὐσίαν, τὰ μύρια δὲ αὐτῶν 

πιτυρώδη, διαχωρεῦται μὲν ἄμεινον, ἧττον δὲ τρέφει. τούὔ- 
των δὲ αὐτῶν ὅσα δυσώδη τέ ἔστι καὶ ἀηδίαν τιγὰ ἔχοντα 
κατὰ τὴν γεῦσιν, εὔδηλον ὥς κακόχυμά τε σαὶ δύσπεπτα 
πάντ᾽ ἐστί. τοῦ δὲ ἂν ὄγκῳ μικρῷ πλείστην. οὐσίαν εἶναῦ 
τό τὲ βάρος ἱσταμέγων αὐτῶν ἐπὶ ζυγοῦ σημεῖον ἔστω σοι; 
καὶ τὸ τῶν ἀλεύρων πλῆϑος" ἐξ ὀλίγου. γὰρ ὄγκου πολὺ 
γίνεται ̓  τοῖς πεπιλημένην ἔχουσιν τὴν οὐσίαν σπέῤμασιν, 
ἡ δὲ κατὰ ϑερμότητά τε καὶ ψυχρότητα διαφορὰ πρὸ μὲῃ 
'σοὺῦ προσεγέγκασϑαί τε παὶ λαβεῖν. ἔσω “τοῦ σώματος ἔξ τ 
τῆς χροιᾶς ἐπιλογιξέσϑω σον παὺ τῆς γεύσεως καὶ τῆς ἔξω- 
θεν ἐπιτιϑεμένων αὐτῶν χρήσεως: ἐπὶ δὲ τῷ “έρθβενεῦσας: 
σϑαν καὶ λαβεῖν ἔσω τοῦ σώματος διάγνωσις ἀκριβὴς καὶ 

συναίσϑησις αὐτοῖρ τοῖς φαγοῦσι γίνεταν κατὰ τὴν γαστέῤρᾳ: 

τοῦ ϑερμαίνειν τὸ ληφϑὲν, ἢ ψύχειν, ἢ μηδέτερον ἐπιφα- 

οταίνατη ἀρ ὙἱΓοϊάδτη, ΟΡΕΣ [ἀπὸ ἴποοὶ ἂρ στρ Ό 6] ππ ΘΠ, 

τοι ἴδιοι ἴδοι]6 ΡῈ αἵντιπιὶ [δοθαππΐ: αἀπᾶ6 γϑγο Β15 

Γμηξ σοπίγζανία, χαοῖ]δμι αὐίδομα δὸ ἴαπατπν μαρθηΐ [ὯΡ0- 

-Παμίίατη, ρατίθβ ἀμπΐθια ἱρίουιπι ΤΌ Πυθα οἰττι5. ααίάοποε 

Γαραποπηΐαν, [6 4]ππΐ ταῖπαβ. Τη Πῖ5 1ρῆβ απᾶ6 σζαγθο- 

Ἰεπα [ἀπὶ, οἱ δαΐϊατα ᾳαοπᾶαγμα Βαρθπΐ Τα] ποπηατιπι, Ῥογ- 

ἐρίοππαμι δἱξ, απο ομιμΐα δὲ Ῥγαγὶ (ἀροὶ [ἀπί, δ δοοΐαᾳ ἀ1Ὲ- 
Πο6, Οποᾷ δμίθη δχίρθαθ Π]011 Ῥϑγηια]έαμα ἐη8έ (αΡ- 
δαμπιίαθ, ἴπτα ἐκ Ῥοπᾶθρθ, οπῖῃ 1π βαΐοτα ᾿ἀρρεπάπηξων, 

ἴατα 6κ ζαυϊπ886 οορία σορποίρθβ; δὰ ΠδΔΘΠ6 ΘρΡΙΟΙα ἴπ 

115 [ἐπ] ιρῆι5., 4αα6 θοταρϑοίῃ, ἀρπίαχας [πὸ βαρ Πδηΐ8. 

ΔΡ οχίσιια τι016 τοδαϊησ, ῬΟΥ͂ΤΟ οαΙἀ τ αἴ15. οἱ Ζυι στα 18 

«ἀἰβουίπιοι ἀπίρ απίάοπι, απην οὐδηΐαν αἴηιθ πο π΄ 
ΘΟΥρτι5. Γμηπδηΐι, απαπι, 6Χ. ΟΟΙοσθ δὲ σπῆα ξαο116 {101 

ΕΥ ΘΟΠΠσογα, ἔπη οἰϊὰμπη 6χ τα, φάθι {οΥ]5 ΘΡρ!οαΐα 

αἴδοστιαϊ; ροῆοα δαΐθηΐ ἀπάτα δβίαία αἴας Ἰηΐτο 1 ροτ- 

Ῥὰβ ἰαπιρία ἔπουίηΐ, δκαοίαπι Γαΐ ἀΐσποξομθη δὸ [6πίμπη, 
ἄπμι ἴῃ νεϑῃίγο [ηΐ,. 118, 4π| [γαρ[Θγῖτΐ, αἴἴουππε, απρᾷ. 
οφ]οζαοϊαηΐ, αἰ γοῖνρουθηΐ, δαΐ πϑαΐσαπ) Ποχίιπη σηαπίξες 



522 ΤΑΧΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ “«ὙΝΑΜΚΙ. 

ἘΔ. ΟΒατε. ὙΙ. [52..} ἘΔ. Βα. Υ'΄. (2ῶ13.) 

γῶς ἐργάζεσθαι. χρονιὰ δὲ κατὰ φύσιν ἂν μὲν χρυιϑαῖς καὶ 

ὀλύραιο ἢ λευκὴ, τῶν. πυρῶν δὲ ἡ ὑπόξανϑος. αἴ τίφαν δὲ 

. φριὶ τῶν πυρῶν εἶσυ ξανϑότεραι. καὺ μέντου χαὶ πεπίληταρ 

τὸ σῶμα αὐτῶν εἰς πυκνότητα ,., χαὶ ἴσως καὶ τοῦτο συντελεῖ 
τι πρὸρ τὴν σμικρότητα τοῦ σπέρματορ᾽ ἀπολείπονταν γὰᾳ. 

οὖκ ὀλίγῳ κατὰ τὸ μέγεθος τῶν πυρῶν. ἔγιον δὲ ἐν τῷ τῶν 

πυρῶν γένει καὶ τοῦτο τίϑενταν τὸ σπέρμα: καὶ τό γε παρ᾿ 

Ὁμήρῳ “λεγόμενον ἐπὶ τῶν ἵππων, ἔνϑα φηαὶν ἅ “Ἕκτωρ 

“πρὸς αὐτοὺς... ; 

Ὑμῖν μὲν προτέροισι μλήγῥθνα πὐβέν ὅϑηπα;" 

ξπὶ τοῦ τῆς τίφης σπέρματος εἰρῆσϑαν λέγουσι" μικρὸν γὸὴρ 
εἶναι, πυρὰν αὑτοῖς, καὶ τοὺς ἵππους ταύτας μὲν ἀβλαβῶς 

ξσϑίενν, τοὺς δὲ ὄντως πνροὺς οὐκ δβλαβῶς. οὐκ ἀπνιϑά- 

φως ὃἃ᾽ ἄν τις. ὀνομάζού πυρὸν μικρὸν τὴν τίφην, καὶ τῇ 
“ορυᾷ, καὶ τῇ πυκνότητι, καὶ τῇ ϑερμότητι τῆς δυνάμεως ἔου- 

μυῖαν αὐτοῖρ. 

᾿ς Κεροιδ'. [Περὶ βρόμου.] Τοῦτοτὸ σπέρμα πλεῖστόν ἔστιν ὃν 
"Ζοίᾳ, καὶ μάλιστα: κατὰ τὴν ὑπερκειμένην Περγάμου Ττυσίαν; : 

-ἔγϑα καὶ τίφαν καὶ ὄχυραν πάμπολλαι γίγνονται. τροφὴ δ᾽ ἐστὸς 

οἰπρίαῃξ, οΟυοᾶ ψνόσο δᾷ οοΐϊοξεπι παΐμγαϊθπι αὐϊτιδὲ, {π 

Ῥογᾷοῖβ σπάθη δὲ οἰγυῖβ οἱ δ]Ρὰ5, ἴπ. {118 ἀπέεπα [π}- 

Ἧϊανυβ; ρμαθ δμπίθπι γεὶ ἐν 1ο15. Γαπΐ Πανίουοθ, ουΐ οἵ 

ηγαγύτα ΘΟΥΡρτι5. σοϑοΐππι 68: δὸ. ἄθηγαιι, αποᾶ Ζοτίαῇιβ δᾶ 

ουλϊμῖ5 Ῥαγν ἔθη πΟΠΣΔ 811 βδαξουξ γο1 6.1, Ὁ δηΐπι τὰ 

τγϊῆοο Ἰοηρθ. θα 5, απαιπημαμ πο Φοππί, 4ὩΔ ἐρίαπι 

αποφαθ ἴα ΠῚ ΠΡῚ ππιμθτο ροπαπί, δ αποᾶ ἀρυᾶ Ποχηοραπι 

468 εαι15 ἀϊοϊταγ, ὩΡῚ 1105 Ἡδοίον 114 αἰϊαίαν, 

Τγζέῤοτιην Θηὲπν ψοδὲδ ΥΖπεζεηε Ῥηαθαζμῖος )γοδαπι, 

ἄς ἔρμιαο θη ἀϊοΐαμα 668 αἰπηΐ; 686. Θπΐη} 1118πὶ 64:8 

Ῥάνγαην τ] ποῖμη, δαγματθ Ἰρἴο5 βπ6 ποχα τηδπᾶθγθ, ψθσ, 

χημὶ δυΐεμπὶ ἐρίοθσν ποὰ Βπ6 ποχᾶ. Νδο δρίασαθ οοσέβ 

Ἔρματα αἷ5. ἐϊ σμαπα οχ116 ψορανϑυῖε, «πτιπ οἱ εἴ σΟΙΟΥΘ 

αἱ βεμ[ιίαϊα δὲ οα]αϊίαίς Πὲ δαῇῃ}1}15. 

Οαρ: -«ΧΙΝ. [6 Ῥχγο:ηο.1. ἢοο ἴδηλθα 1π Αῇα οἢ πε: 

ἀπομΗΠιπίτη, δὲ ρου ἐπὶ Μγ Πα, ᾳα86 εἴ ἴαρνα Ῥευβα- 

ταῦηΣ, ὍΡῚ δὲ Πρηβ6 δὲ οἴχσαθ Ὡροχείμψαβ εἰξ ργουεπίπβ 76- 



5ΙΒ.ΙΟΙ «ἃ. 5.3 

ἘΔ. Ολιατε, ΥἹ. [ὅ50. 556.] ,. Ἐᾷ. Βα, ΥΥ. (61:5. δτά)) 
ὑποξυγίων, οὔκ ἀνθρώπων, εἶ μή ποτε ἄρα λιμώττοντες 
ἐσχάτως ἀναγκασϑεῖεν' ἔκ τούτου τοῦ σπέρματος ἀρτοποιεῦς. 
σϑαν. χωρὶς δὲ λιμοῦ δὲ ὕδατος ἑψηϑὲν ἐσθίεται μεῦ. 
οἴγου γλυκέος, ἢ ξψήματος, ἢ οἰνομέλιτος ὁμοίως τῆ τίφης 
ϑερμότητος δὲ ἱκανῶς μετέχεν παραπλησίως ἔκείνη, καίτοι 
οὔχ ὁμοίως αὐτὴ σκληρὸν ὑπάρχον, διὸ. καὶ τροφὴν ξἔλάτ-: 
τον παρέχεν τῷ σώματι. καὶ ἄλλως δέ ἔστιν ἀηδὴς ὃ ἐξ 
αὐτοῦ γενόμε(ϑιάγνος ἄρτος, οὔ͵ μὴν ἐπισχετυκὸς γαστρὸς, 
ἢ προτρεπτικὸς, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέσῳ κατά γε τοῦτο τεταγμένορ, 

Κεφ, ιε΄. [3522] [Περὺ πέγχρου καὶ ἐλύμου; ὃν καὶ 
μελίνην ὀνομάζουσι] Ζίνεται μὲν ἄρτος ποτὲ κᾷκ τούτων, 
ὅταν ἀπορία παταλάβη τῶν προγεγραμμένων σιτηρῶν ἐδεσμά- 
τῶν», δλιγότροφος δ᾽ “ἐστὲ καὶ ψυχρὸς, καὶ δῆλον ὅτε. 
χραῦρός ἐστι καὶ ψαϑυρὸς, ὡς ἂν μηδὲν ἔχων ἔν αὑτῷ 
μήτε λιπαρὸν μήτε γλίσχρον. εἰκότως οὖν ὑγραινομένην 
γαστέρα. ξηραίνει. τὸ δὲ ἄλευρον ἕψοντες αὐτῶν ἂν τοῖς 
ἀγροῖς, εἶτα πιμελὴν χοιρείαν ἢ ἔλαιον ὦ ἀναμιγνύντες ἐσθίουσι, 
κρείττων δ᾽ ἐστὶν ἐλύμου πέγχρος εἰς πάντα, καὶ ἡδίων ἐς 

χαϑπξουτῖῃ ϑπΐδηα 6} 4] πτϑηΐπιτη, ποη Ποσηΐππι, τ] Π τά πὸ 
δαπαπᾶο οχίγοιηηα Τά π|6 δα βᾶ1ι65. 6Σ 60. αποαπθ ΓΘ} 1η|6 σοπ-- 

Ποίθημᾶοβ, σοΙροΙ]ατιΐασς οἸγα ξαγαθηλ δαΐθμα οοοΐαπι. 6ΧΣ 
ἀάπβ πιδηἸΥ Ομ ὙἼΠῸ ἀη]ο0ῖ, δαΐ [αρᾶ, δπΐ ταμ][Ὸ, ποὺς 

ΑἾΔοΣ απαᾶπι ἶρμα. Οαϊίδαμα δαΐεπι οἱ αἀπιοᾶπχμα, ποῖ; 

[ἐου5. 40.111, ἀπαπαπαήα πο 66πὸ δ ἀμγππι; 6Σ απ0 

ΤΉ Π5 4ΠΟΘΠΘ, ΟΟΥΡΤ5 πα τς ;, οἷ ραπῖβ, απΐ 6κ 60 δέ, αδΐο-- 

ααἱ οἷ 1π[παν]5, ποπ ἴαπιθα αἰνῃχῃ απΐ ΠῚ, πὲ Ῥτουϊίαϊ, 

[64, αποᾶ «ἃ 14 [αἸέοια ρευμηθί, χηϑάϊπμι Ἰοσππὶ ΟΡ χτιεΐ, 

Ο4ρΡ. ΧΥ, [86 τιτο δὲ ραμῃῖοο, αποᾶ :ιε]ποπ 

γοοαπΐ.} Ηἴ5 ΐοπι 1π ῬΡᾶπθ πομμππαμπαγ πξιπΐῃτ, ὉΥτ 

ϑεπίρ ἀϊοίαγπγι ἔρπραμι ΡΘπηγα. ῬΔΠΗ18 ἰδπ16}, απ 6 χ εἷϑ 

δι, οσίρτιι οἱ 2]1πλθη δὸ ἔγιριαπδ, Ῥουριοπαπιατρ θῇ, 

4υοῇ Ῥγβθαυϊπβ εἢ δὸ ζἔγι 1115, 1811] θπῖπὶ 1π. (6. Παρ ες 

μπεάπς Ἰθηΐουβ, Πθαμ6 ὈΙπσμιθα 715, 1076 ΕΥΡΟ Δ͵νῃτα Πὰ- 

τηθπΐθπι: ἀθποοαῖ. ἀσυίοοὶδθ δαΐθτα πόουπτα ξαγίπιθτη οοαπθπ-- 

ἴθ5, ἀρ πᾶθ δἄϊρριπι {μ1Π1Ἃπὶ ἃπΐ οΟἸθαπι πα][οθη 65. επίδηξ. 

Ῥοσχο ση]ππὰ δα οτηπῖα ρϑηΐοο οἷδ ρταθβαπίζαβ, Γαανίαδάπο 



5.4, ΓΑΔΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΌΦΩΝ ΖΎΝΑΊΙΜ. 

ἃ. Οματε, ΨΊ, [525.1 : Ἐάὰ. Βα. ΤΥ. (δι4. ) 
ἐδωδὴν, καὶ εὔπειττός ἔστι, καὶ ἧττον ἐπέχει. γαστέρα," καὶ 
μᾶλλον τρέφεις καὶ. μετὰ 76} αγξος δ᾽ ἐνίοτε τὸ ἄλευρον 
αὐτοῦ ἐψήσαντες ἐσθίουσιν, ὥσπερ τὸ τῶν πυρῶν, οὗ ἄγφοικου, 
ἀαὶ δῆλον ὅτι τὸ ἔδεσμα τοῦτο τοσούτῳ -“πρεῖττόν ἔστι 
καταμόνας αὐτὸ ἐσϑιόμενον, ὅσῳ καὶ τὸ γάλα τῆς ἀμφοτέρων 

φύσεως εἰς εὐχυμίαν τε καὶ τἄλλα πάντα διενήνοχξ. λέγω. δὲ 

χάλλα πόντα πέμιυν τε καὶ ὑπαγωγὴν γαστρὸς, ἄἀνάδοαίν τε - 
καὶ τὴν ἔν τῷ προὐφέρεσθιαν γλυκύτητα καὶ ἡδονήν. "οὐδὲν 
γὰρ ἡδὺ τοῖο σπέρμασι ᾿ τούτους ὑπάῤχευ, “(αὐ μάλιαξα τῷ 

ἐλύμῳ κατά γε τὴν ἡμετέραν “4 σίαν 1 ἐν ἄλλοις γὰρ ἔϑψεσιν, 

ὥσπερ καὶ ἐν ̓Ιεαλίᾳ, πολὺ βελτίων τυγχάνει. 
Κεφ, ιε΄, {Περὶ δοπρίων.] ὍὌσπρια παλοῦσυν ἐκεῖνα τῶν. 

“Ιημητρίων σπερμάτων, ἐξ ὧν ἄρτος οὗ γίνεται, κυάμους, πισσοὺς, 
ἐρεβίνϑους , φαχρὺς, ϑέρμους, ᾿ὄρυζαν, ὀρόβους » λαϑύρους, 

ἀράκους, ὥχρους, φασήλους, τῆλιν, ἀφάκην,, εἴτε τὺ τοιοῦτον, 
περὺ τάντων οὖν ἑξῆς ἐῤῶ τῆς δυγάμξως, ὡς ἂν γηηνώρχων 
φῦ ἀβιάβέστερον αὐτοῖς χρῷτο, ; 

οατίατ; 7 οῖ]6. οοπροραίέῃν, - ν ΘΗ ΠΘ 1. τηΐπτβ ΠΠ1Έ, χηᾶρὶα 

παῖ. Νοππαπαπαια δαΐθήϊ ΤΌΠΟΙ [ΑτΊπᾶπι Ἰρίοτισι Ἰδοίξ 

ἁπροοοίαμα τηδη πη, πο ΔΙΙο αἴδηῖ ἰὐϊεοῖ; 6 Παπεῖ, 

ᾳυοᾶ 14 οἀηϊταμα; ἱρίαπι ρὲν [6 Γαμιῤΐατῃ , ἴαπΐο εἢ Ῥυδο- 

ἤαπεϊυϑ , απαπίρο Ἰὰς πίντβατθ Γεμιϊ δ πδίμτατα δα Βοπὶ 

᾿ποοὶ Ῥυοονθαί Ομ θη 4146 Ομγη8 Θ ΧΟ 6111; ἀ16ο- δυΐοπα 

4116 οπιμῖα᾽ οοποροίίομθῃι, νεϑπίτ! [πραποίϊομομι, ἀ1[υ1- 

Βυϊοποια οἵ τρίαμῃ 1π εἄσπάο ἀπ]οθάϊγ θη) 4 νοϊαρίατ 

ἴω. ΜΝΊΒΗ ομΐπὶ [παγιίαίί5 Γρυα παῖ 115 1π6Π}, Ῥυβείθυ πε 

Ῥαπίοο, αποά 1ῃ ποῆτα Αἴ παίρίξαν; ᾿πιᾶτι ρα 31165 

δεπίθθ, αἵ ἴα 1411, τα α]:ό ππ6]1π|5᾽ ργονραῖῖ, 

ΟαΑρ. ΧΥΙ, [068 Ἰοραχαμηρα5.} Τμοραηῖτα. Φρ06116πῆ 

εα' (ουεα!ΐα [οπιΐπια, 6 Χ φαῖδμβ Ῥαμπὶβ πρη Πί, υἱ Ῥαΐα ἴ4Ρ48, 

ῬΙία, οἰσεῖα, Ἰθπμξθβ, ᾿πρῖηι05, ΟΥγΖαπι, οὐστπι, οἰ ορτ β, ̓ΑΤᾶ- 

08, Θυν] 88, ῬΒδ[6105, Τρθμ αν Οταροῦτῃ » ἅρμαρεπ, οἵ 

04 ἴμηξ βπηππα. 06 «αογμῃ οπχηΐμπισι ἑαοι]ταία ἀδίποθρβ 
ἐγδοία δίπιτιβ, ῃἢ, ἀππη: θα ποία τὐκάς τον αἴαβ Ἰρίοττμα παῖ 
ἢπ8 Πὲ ποΧΙΏ5, 

΄ 



ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ 4. , 5. ἢ 

ἘΔ. μασι. ΨΊ. [555, 524. ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (δι4.) 
Κεφ. ἐζ΄, [Περὶ ὀρύζης: Τῷ σπέρματι πάντες εἷς ἐ Ἐρο ρος 

γαστρὸς χρῶνται, τὴν ἕψησιν αὑτοῦ πσραπλησίδν ποιοῦντες χό)Ξ 
ὅρῳ. δυσποπαύτερον δέ ἐστιν χόνδρου; καὶ τρέφει ἧττον, ὥσπερ 
γ6 καὶ εἰς ἐδωδῆς ἡδονὴν ἀπολευπόμενον αὐτοῦ πάμπολυ. 

Κεφ. νη. [Περὶ φακῶν.] Οὐδ᾽ ἐκ τούτων ἄρτοποιεῖταί τις, 
᾿ ἀλυπεῖς γάρ εἰσυν. καὶ ψαϑυροὶ, στυπτυκὸν ἔχοντες τὸ λέμμα, τὴν 
δ᾽ οἷον 'σάρκα παχύχυμόν τὲ καὶ γεώδη, παὶ βουχύ τι ἔχουσαν 

αὐστηρᾶς ποιότητος, ἧς τὸ λέμμα πολλῆς μετέχει. χυμὸς 

δ᾽ ἔν αὐτοῖς ἔστιν, ὡς καὶ. πρόσϑεν εἶπον, ἔναντίος τῷ 

στυπτικῷ. διὸ πἂν ἑψήσας τις αὐτοὺς ἔν ὕδατι προόσενέζκη- 
ταν τὸ ὕδωρ, ἡδύνας ἁλσὶν, ἢ γάρῳ, καὶ. μετ’ αὐτῶν ἐλαίῳ, 
διαχωρητικὸν γίγεταν πόμα. δὶς δ᾽ ἑψηϑέντων, ὥσπεᾳ 
εἴρηταν, τῶν. φαχῶν, ἢ ἐξ αὐτῶν σχευαζομένη φακὴῆ καὶ τὴν 

ἐναντίαν ἔχεν δύναμιν τῷ χυλῷ, ξηραίνουσα τὰ κατὰ γαστέ-" 
ρα, ῥεύματα; καὶ τόνον ἐνευϑεῖσα τῷ. στομάχῳ;, καὶ τοῖς ἐν- 
τέροις, καὶ συμπάσῃ τῇ γαστρί, διὰ τοῦτο οὖν οἰκεῖόν ἔστιν. 
ἔδεσμω. κουλιοικῶν. τε παὺ δυσεὐτερυπῶν, [524] ἡ δὲ ἀφηρη- 

«Ὁ ἀὉ0. ΧΥΠ: [θφότυζα.] ϑ5θμλῖπε ἤος οὐάτ8 1 πἤδηάα 
Ἀν υὐππΐῃῦ.». Τρίθτα θοάδπι ταοᾶο; (πο. 4]168π, δοσποδηΐεβ3 

ἀΠΠΟΙΠπ.8. ἴαπιθη, απ 8116α, ΟΟΠΒΟΙΐαΥ,, δὲ τηΐητιβ. 8]1ν 

δεὰ Ὡαθθ οἱ 1 δἄεμπαϊ ΠΞΗΗ͂Σ Δ εὰ «τίατα ἀν τῆθο, 

Σ ΘΙ ΠΟ ΓΕ, 

Οαρ. ΧΥ͂ΠΠΙ. [θὲ Ἰρριτρποῖ ΝΝεαᾶδβ ἐσ 815 ραπιϑθιῃ χαΐ5 
Δαοῖξ,. αὐἱᾶδθ ουΐπι ππξ δὸ ἔΡ141165.,. σου ϊσαπιαπα Ππαροπξ 

Δα[ειπροιΐοια, οἵ ααδ ἐρίογαμη 6 νοΐ σατο, οταί εἰξ 

ζαφοὶ ἀο ἑοστοῖ, δυβοτδην ἡπα]τξαΐετα παρ θη5 δχίρβαδη, . δα] π5 

ΘοΥΕΣ. ταμ]ας οἱ ρᾶγοθορβ. ϑασοιβ Ῥοῦτο ἵπ. ἱρῇς εἢ, 

ὑξ δηΐθ τοί Πτηπ5,. δα γι ροπε σου άγῖμ5. Ὁ ποοῖτοα ἢ (818 

πῃ δὐηχὰ, ἰρία5. οοποτῖξ, δὲ ἄεϊπᾶςε ἀφπάᾶτη [416,. δπΐ ράτο, 
εἰ σα ἱρῆ5. οἹθο᾽ σομἀΐοτιβ [πτρρ [ΟΥ̓ Ἰ{, Ῥέα 15 δἸτιπι ἀε}1" 

οἷς Αἴ εχ Ρὶ5 ἀφοοϑέϊβ 1 μεῖρυβ δα δαμι τηοᾶτππι, απαῆν 

ἘΘΙΆΤΙπατ5, 16π8 ἀρραταῖα ἐδου!αΐεπι μαρεὲ [πσοο οομπέτα-: 

Σίατα, ἂξ 4π66 γϑηΐγίβ ἥμπχαβ βοσδξ, Ποιηδομπιη, 1πξο πα 
εἴ τοῦτ) ἀθπίαιθ νοπίσθιη οουτοροσθῖ, “ΔΙ ΟΡΥ 1 ΦΌ6116- 
οἱβ εὐ ἀγίεμπεενιοβ οἱραβ οἷ δοοοπηποᾶμβ, Τι6η5 σεσο ἀ6- 



δ.6 ΤΑΜΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΦΡΟΦΩΝ 4ΥΝΩ͂ΖΙ. 

᾿φιἃ. Ομᾶτε, ὙἹ. [554.1] .Ἐᾶ. ΒαΙ τ, (618. 
μένη τὸ λέμμα φαπῆ τὸ μὲν Ἰσχυρὸν τῆς στύψεως ἄπόλλυσι, 

καὶ τὰ αὐτῇ συνεπόμενα, δηλονότι, τροφιμωτέρα δὲ γίνεταυ 

τῆς ἀπτίστου, παχύχυμός τε οὖσα “οὐ κακόχυμος κχαὺ βρα- 

δύπορος, οὔ μὴν ξηραντιπή γε τῶν χατὰ τὴν γαστέρα ῥευμάτων, 
ὥσπερ ἢ ἄπτιστος. εἰκότως οὖν. οὗ πλεογάζοντες ἐν τούτῳ 

τῷ ἔδέσμοτν τούς τε καλουμένους ἐλέφαντας ἔχουσι χαὶ 

τοὺς καρκίνουο" ἐπιτήδειόν γάρ ἔστι τὸ παχὺ καὶ ξηρὸν 

ἔδεσμα μελαγχολικὸς γενέσθαν χυμός. οἷς οὖν ἔστυν ὑδατώ- 

δης ἐν ταῖς σαρξὶ κοχεξία 2 τούτοις μόνον ὠφέλιμον ἔδεσμα 

φακῆ, καϑάπερ τοῖο: ξηροῖς καὶ αὐχμώδεσι βλαβερώτατον. 

ὡσαύτως δὲ καὶ τὴν ὄψιν ἀμβλύνεν μὲν τὴν ὑγιεινῶς. δια- 

κειμένην ὑπερξηραίνουσα, τήν δὲ ἐναντίως ἔχουσαν ὀνίνησιν. 
οὐκ ἐπιτήδειός ἔστιν οὐδ᾽ εἷς τὰς ξμμήνους καϑάρσεις, ποχὺ 
ποὺ δύσρουν ἐργαζομένη τὸ αἷμα, τῷ δὲ κχαλουμένῳ δῷ 
γυνανπείῳ χφησιμωτάτη. τὴν δ᾽ ἐναντίαν αὐτῇ κατά γε τοῦ- 

᾿σο δύναμιν ἐχούσης τῆς πτισάνης, ἐξ ἀμφοτέρων ᾿μιχϑέντων 
ἔδεσμα γίγνοτοιν κόλλυστον, ὃ καλοῦσιν οἱ παρ᾿ ἡμῖν ἄνϑρω- 

᾿εονϊλοαΐα ; ἀξ Πάτα ἀπείη ρδ πα! ψϑμθηι παι δὲ θα, σαᾶα 
ἀρίατα φουδασπηΐαν, δα, 1ἴα γηδσῖβ παίγιξ, ἀπάτα ας 

ρογίοα [ροαΐα ΠΟ εἴ, [ποοπχὰ ογαίζατα Ῥγχαντιπιεπιθ ρ]-- 

δαϊν, ἴατάθαπα οοχηπηεθί, ποῖ ἔδπηθι. ΑἸΝῚ {πιχτι5 ἀεβοοδέ; 

ὍΠ δα, οἱ σοσέεσ στοὰ εξ δἀὐειηρίαβ, 7ηχα Ἰρίίαν, ααΐ 1875: 

᾿δῖαβ 'βοθ δἄθ]ο -πραηΐηῖι', 6] ρ μαῖα Ππ ἀπαπι γοόσαμπί οὖ 

ὉΔΉΟΥΟ5. ἡποινυ πη, ΜΒ αὐἰᾶσθη οταῖα Ποσδατια οἱ ρατία. [πο-- 

60 τηθδη πο ]οο σοπεσαπᾶο πηΐ Ἰάοτιθα. ΟἼΑΥΘ 115 ἀπτη-: 

ἀαχαξ,. υαἱρῆβ δαπθᾶ ἴπ' οαΥτῖθιιβ εἰς σαομοχία,, 1618. τιῖ 115 

δ οἰρυθ, Πομέὶ δὐ:ᾶϊ5. εὐ [αυ 8116 ΠΡ η5 δαιηοᾶθπι πο Χ115. 

Ἑξατιάθη ὁ} οδείδυ ὙἹ τ ἱπίθρυτη οἵ ἱποπ]ραίαπι ΒεΡ 85 

: ἠαῦ; Ἰρίαχῃ, Ἰταγηοδογαΐα οχίδοδηβ, δἱ σευο, ἀτιΐ σοπέγαυίο 

τηοᾶο ἴα Βαρεῖ, οομΐεν. Μοηῆγιθ. δπΐθυη ραγραί!ουρτιθ 

ποπ δ δοοοπηπιοᾶα, οτγαϊμτπι δπῖτ δὲ ἑατ αἰ ἥτιιπ) [δτιραῖ-- 
ποῦ τοᾶδι!, δὲ χρυ! θρυ! παποαραίο ρτοθβανίο οἵ ἈΠ ΗΠΠ- 

χὰ. Ὅπαμπι δαΐθηι ρἐϊίατμα 1π 60 [δέομαι σουίγατίαπι τρᾶ 

παρδαὲ ξαοι]αΐεθιι, δ διῃροσππι ταϊκέϊοσιθ ρυϑοβϑηπηαπα 

δἀμίΐαπι οοΙπροπίίαν, α4ποᾶ Βοπαΐπο5 ποίταϊοβ ῥ]δοορα[α- 



1518.410} .4. , δ27 

ἘΔ. ΟΒατί. ΥΊ. [ὅ34.} ἘΔ. Βα, ΤΥ. (δι4.) 
πον φακοπτισάνην; οὐκ ἴσον τῷ μέτρῳ μιγνύντες, ἀλλ᾽ 
ἔλαττον ἐμβαλόντες τῆς πτισάνης, ὡς ἂν χυλουμένης τε χαὶ 

ἐἰς ὄγκον αἰρομένης μέγαν. οὗ φακοὶ δ΄ ξψημένοι. βραχύ τὺ 
προσαγοιδίσκουσιν. ἢ γε μήν ἄρτυσιρ ῆ αὐτὴ καὶ τούτῳ 
τῷ ἐδέσματι τῇ ποτὰ τὴν πτισάνην ξστὶ, πλὴν ὅτι ϑυμ- 
βόας ἢ γλήχωνος ἐπεμβαλλομένηξ, ἤδεῖάὶ τε ἅμα, καὶ εὖ- 

πεπτοτέρα γίνεται; τῆς πτισάνης οὐ χαιρούσης τούτοις, ἀλὴ 
ἀρκουμένης ἀνήϑῳ καὶ πράσῳ μόνῳ. μοχϑηφοτότη δ᾽ ἐστὶν 
σχκευασία φαπῆς ἡ διὰ τοῦ σιραίου τοῖς πλουσίοις πᾶρα-: 
σχευαζομένη ὑπὸ τῶν, μαγείρων. δεῦῖταν γὰρ οὐ παχυνόντων 

μίξεως, ἀλλ᾿ ὑγρῶν χαὶ τεμνόντων τὸ πάχος αὐτῆς μᾶλλον. 

ἡ δὲ τῷ σιραίῳ μιχϑεῖσα τὰς καϑ' ἧπαρ ἐμφράξεις ἐργόζε- 

σϑαν πέφυκεν. οαὐξάνεν δὲ καὶ τὰς φλεγμονὰς ἔν τε τούτῳ 

τῷ σπλάγχνῳ καὶ σπληνὶ;, εἰ μὴ μέλυτός τὸ προσλάβοι βεῖ- 
τίων γιγνομένη. πρόδηλον δὲ, ὅτυ καὶ τὰς σκιῤῥώδεις δια- 
ϑέσεις ἀμφοτέρων τῶν σπλάγχνων παροξύνει. κρέας δὲ χοί- 
φειον εἶ βούλει συνέψειν ̓  τῇ μὲν πτισάνῃ τὸ πρόσφατον, τῇ 
δὲ φακῇ τὸ τῆ 00» ἁρμόττον εὑρήσεις; ὥσπερ γε τὸ 

θη πυποσραπξ, αἴσαμιατα μα ΔΘΈ 1431 Ῥοξεδμδ, ἔξ [06 1:-- 

ἴε5,, 54. ρείδμδθ τηΐπτβ 1] 1οΙθηΐα5, τὸ απ 11 [ποσατ 

“γονίαξϊαν, δὲ 1 χηοΐδιη χπαρηδῖα αἰτοϊ]αΐαγ, 1815. ἀπΐθηισοοία. 

εσθαι. 46 441) ἑπτηοροῖα αἰοιοαῖ, Ηοο ἕαπιεπι δα σλτησ 

ἐοάοτι, απὸ ρἤίϊαια; τηοᾶο. ρανοΐαν, ρυδοίογαθαιη (πο 

ἰαἰυτοῖα ἀπὲ ρυϊερίππι δα]οίξαν; αἀὅο 88, πὲ Γπανίτι ἤπιαϊ 
«εἴ οοποοοίπ 4 0111ιι5 γοδδαΐιν, οππὶ ρ άπ 1115. νήϊαῖτηδ 

“αυᾶοαῖ, (οα [ο]Ἷ0 δπεῖπο ρουγοάὰθ πὲ οοπίόπξα. Ῥείη 
«αἴθοπι, σοαπί ἀν! ρα5 Ἰϑπΐετι ἴαρα ἀρραζαιξ; αἀπαπᾶοςαϊς 

ιἄθ 16π85 Πατιιδαπααιδηι ἱπογαίτταπν ταϊχ οπθια. Ῥοῆτι-- 

ἰαΐ, [ε4 παμπηϊάογππι Ῥοίτιβ, δὲ αὰδθ [πᾶτι ἱρἤπ5 οὐδε σα 

ἀποιϊάδπε; οὐ ΨΈῖΟ ἴαρα σον! οοίαγ, 7βοουῖβ ον ἢν τιοξοη 65 

Ο]6Ε ρίριοσθ, νἱοέγίβαθα Βα7ιι8 ἃς 116 π|5 {πη δ,ητη οὕ ΟΥ 68 

Ἰηδισθί, ὩΪΠ π|6116 δἀάίξο τηϑ ον ἢαΐ: Τρογίρισυτιτι δαΐθης 

:6[,. ᾳποᾶ δὲ [οιυυμποΐοβ ψἹθ συ 5. υἱσίπδαας αἰδοίαβ ὅχαοθῖ» 

"θεῖ, Οποα ἢ [ὩΠ]|Δτν ἤππῃ] ΠΡ 6αξ οοσπογθ, ρῥεϊαπάς απῖ- 

ἄδθμι σεροπέθηι, 16 ΠΕ δαΐεπι [Ἀ16 7δνααῖα σοπαϊΐαιη τορθ- 

ΤΙο8. δοσομητησάδηη, ψΘΙπΣ ἴα, αι86 Ἰηΐαι 668 εἰ πιβαϊα, 



5.8 ΤΑΔΧΉΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ ΖΦΎΝΑΖ. 

ἘΔ. ΟΒαττ, στ. [554] ἘΔ. ΒΔΓ. ττ. ὅτ. 
- μεταξὺ τούτων, ὃ γνεαλὲξ᾽ “ὀνομάζουσι, τῇ “φαποπτισάνῃ χφή- 

σιμὸν εἷς ἡδονήν τε καὶ πέψιν. ἐστίν. ἤ γε μὴν εἷς τοὺς 
παχεῖς χυμοὺς ἐπίδοσις τῇ φαπῇ μετὰ τῶν ταριχηρῶν πρεῶν 
ἐσϑιομένῃ μᾶλλον γίνεται; καὶ γὰρ χαὶ ταῦτα παχύτερόν τϑ 
χαὺ μελαγχολικώτερον αἶμα γεννᾷ, διόπερ, οὗ χρὴ πλεονά- 
ζειν οὐδ᾽ ἐν τούτοις, καὶ μάλιστα ὅταν ἤτοι μελαγχολικὸν, 

ἢ λίαν παχύχυμον, ἢ ὅλως κακόχυμον ἢ ἢ τινι τὸ σῶμα. τὰ" 
δ᾽ αὐτὰ “αἱ περὶ τῶν χωρῶν, ὡρῶν τε καὶ καταστάσεων 
ἐπινοεῖν σε χρή καϑ' ἕκαστον ᾿Αδεομῶ; φειδόμενον "μὲν ἂν 
φϑινοπώρῳ τῶν μελοαγχολιπῶν. καὶ ξηραυνόντων ἐδεσμάτων; ᾿" 
ἐν χειμῶνν δὲ χρώμενον, ὥσπερ, γε παὶ κατὰ τὸ ϑέρος τοῖς 
ὑγραίνουσυ καὶ ψύχουσιν: ἐν ἦρυ δὲ, μέδης ὄντι “κράσεως, 
τὰ μέσα ταῖς δυνάμεσιν σιτία προσενεγκτέον. ἔστυ δέ τι τῶν 
μέσων οὖχ ὃν εἶδος, ἔνια μὲν γὰρ τῷ μηδ᾽ ὅλως μετέχειν 
τῶν ἄκρων ἐστὺ Τοιαῦτα, τινὰ δὲ ἔκ τῆς ἀἄμφοῦν ἴσοκρα- 
τουσῶν μίξεως ἐπιχτᾶται τὴ» μεσότητα, παϑάπερ ὀλίγον 

ἔμπροσθεν ἔλεγον, ὅταν τῇ πτισάνῃ μίξη τις τὴν φαπῆν, 

᾿απᾶπι ΠΌΡΟΣ [ἈΠΠᾺπι ἀρ Ρο]14τξ, ῬΠαθορίατιδο οἱ αδοοπι- 
τηοᾶα, ἴπτῃ Βὶ Γπμαν]αΐεμη, ἴσια οἰΐδηχ ἢ σοοξίοχιοπν ἔρθοξοϑ, 

Μαρὶβ ἴαμηθῃ 1615 δὰπὶ 41Π8 σαΥη5 οἤίαΐα ογαῖος μπ- 

ΤΔΟΥΘΒ ΔΌΡΕΡΙΣ; 18ΠῚ Πα6 φάοαπθο [απραΐτιθαιλ ΟΡ ΠΟΤ πὶ 

οἷ τη σΠο]οαπι χμασῖς σοπουδηξ, ΟΑΡΤορίαυ ποη οἷ 818 

οορίοίηβ πίεπᾶπηι, δὲ πιβχίππθ ἢ οπὶ ΘοΥρτιβ βί δι χτηθ- 

απο ΒΟ τόσ πα, τι οταο, δπξ (αὶ οππμΐα Θογιρ]θοΐατ) Ῥταᾶνο 

ποσο αρππᾶοί. Πδεσ βαᾶθη οἱ 4β τοριοπῖρτιβ, δππΐ ἔθη" 
Ῥουῖρυβ εἰ δδυῖθ. οοπ Πα πιομῖραβ ἴπ σποαπα δἄμ]ῖο {π|- 

“ἘΟΠΊροσΘ ορουίοξ, δὸ ἅτπξαγημο αυΐἄθη τ] ΠΟ Π1ο15 οἱ 15 

αὖ Ποσαπέῆρυϑ δ πεσθ, Ἠγθπηθ σεσοὸ οἷβ πῇ, ἀποπιδᾶ- 

τηοάπηα ἴαπο δοβαΐβ ᾿ππιθοΐδη τι οἱ τορι σεγαπερτβ, σετθ 

αὐΐαπι, απο τηθα1} Πὲ ἔθπιρουδιηο πεῖ, τηρᾶΐαο ἐδου δ 5 
οἷροβ εἄθτθ ΕΠῚ ῬουτῸ χαβαϊουσχη πο πα ἤρεοῖεβ, 4π66-: 

-ἄδπι δαΐμα Γαπξ Βα) αβιποῦί, χαοᾶ οπχίσθποσαχ οἰμπῖηο Ηπξ 

οχρεγέῖα, σμδθᾶδμι δτιΐθπη ἐσ διηροσαπι 86ήπα ρο]]οπἴϊαπι 

ταὶ χίο6 τηθαισογϊίαξεια ἵππὶ ἀἄορία, ααοᾶ ραπῖο δπῖθ 
αἰχι, “χασμι 418. ρέαπαθ [οἤξειη Θοχητα!οαου. 810 εἴ 



Ἐᾶ. ΟΒατε, Ι. [554: 555.} : ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (ὅ1τ4. 5162 

οὕτω δὲ καὶ τὴν τέυτλοφαπὴν ὃ Ταραντῖνος Ἡρακλείδης οὐ 
μόνον ὑγιαίνουσιν, «ἀλλὰ καὶ νοσοῦσιν ἐδίδοτο, ᾿ μέσον. γὰρ 
χαὶ τοῦτ ἔστιν ἐξ, ἐναντίων συγκείμενον ἔδεσμα, διὸ τεῦτλον 
μὲν ἧττον ὑπέρχεται, φακῆ. δὲ διαχωρεῦται. μᾶλλον... εὔδηλον 
δὲ, δεν καὶ ὃ ἀγαδιδόμενος ἐξ αὐτῆς χυμὸς ᾿εἷς τὸ ᾿σωβμά 
μικτὸς ἐκ τῆς ἀμφοτέρων ἐστὶ δυνάμεως, τῆς ἴ τ φαπῆς καὶ ὁ 
τοῦ τεύτλου. : ξ : " 

Κα φ. υϑ'. [326] [Περὶ κυάμων] Πολλὴ καὶ τούτων στὴ» 

ἡ χοῆσις, ἔτνους ἐξ αὐτῶν ἐσχκευασμένου, τοῦ τε ἐν ταῖς χύτραις. 
ὑγροῦ καὶ τοῦ παχέος ἐν ταῖς (515) λοπάσι. ““καὶ τρίτη δ᾽ ἐστί. 
τιρ ἐξ αὐτοῦ σχευαδία.. μετὰ πεισάγης γιγνομένη... καὶ πλεῖ: ᾿ 
στῳ, γ8 τούτῳ τῷ ἐδέσματι καϑ' ἑκάστην ἡμέραν οἵ, παρ΄ 
ἡμῖν μονομάχοι χοῶγταν; σαρκοῦνίες τὴν τοῦ σώματος. ἕξιν, ἡ 

οὐν. ἐσφιγμένη τε καὶ πυκνῇ σαρκὶ. καϑόάπερ τὸ ζοίρείον 
“ρέας, - ἀλλὰ χαυνοτέρᾳ πῶς μᾶλλον. φυσῶδες δ᾽ ἐσεὶν 
ἔδεσμα, κἀν ἐπὶ πλεῖστον. ἑψηθῇ καὶ ὁπωσοῦν σπευασϑῇ, τῆς 

πτιδάνης ἀποτιϑεμένης πᾶν. τὸ. φυσῶδες ἐν τῷ τῆς ἑψήσξως 
χρόνῳ, τοῖς δὲ. προσέχουσιν τὸν νοῦν. καὶ παρακολουθοῦσιν. 

ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ .4. ὦ 529 

εχ Ῥεία οἵ 1ομέθ χηϊχἕδηι ΘΟΥΠΡΟΠΊΙΟΙ ΘΠ. Ἠοτδο 1465 Ταγοηξ 

«Ἔπτι5. ποῖ [Ὧ1}18. Ὑη060 ;:. ψογτιπὶ απ; δοστοίαπερτιβ ΣΧ Ἐ1:- 

“Ῥεραῖ; ε φαΐπι 14. απ!) πποᾶϊπιχη, οπς Ῥπριδηε 8. Θομν- 
Ῥοπίαμα,, απο Ῥοία φαϊάθηι. πὐΐητι5. Πα Π46α!, 1615. διαΐθπι 
τηδρὶβ. ΓΡἀποαίμ.. ., ΡεΡρίσααπι αὐΐοτὴ 6Π:,. αποά. Γαδοιῖβ᾽ 
ἐθα!]ορμδοδδ5, -(Ἐ ἴῃ σοΥρπβ. ἀἸ ΠῚ ]ἔτιῦ,. ΟΣ ΘΠ θοΥ τη, Ἔν 
ΟὐἸαΐθ, 16 π|15. νἱἀθοοὲ δὸ Βεΐαθ, οἱ χταϊχέϊ5, : 

Οδρ. ΧΙΧ. [ὃς 28515.1 Ἑδρανραπα. αποαπὸ απις οἢ 
ΤῊ ΠΠἼΡ16χ, ααΙΡΡ 6. ΘΣ 115 ̓ φοπβοϊίατ Ῥ15, ἕχπι Πατῖαα ἴχι 01115, 
ἴπνα ΤΙ Π 1π Ῥα15.. ΤΟΥ α5:Ῥγβθίεγθα ἱρίαμι ρυδθρα δηὶ 
«ἢ τποάτι5,. τι ΠΕ. ὁπ Ῥδιίαπια.:: δ Ῥ]αυῖτηο ἴαπθ. ΠΟΘ ἄπο 
αἀϊαΐοχαβ. απο αϊθ, ἀραᾷ 05. πξαπίαν,; ΘΟΥΡΟΥΊΒ; Πα πῆι 
ὈᾶΤπΘ πῖον ἀρπία ποο οοπἤεϊοία (απ) αϑηπ 1 6 [1114 ἔγη-- 
ῬΙοπΐοβ, [θα φαοδαμι χηοᾶο ἕππροπογα. ἘἘ]αἰμ] θα δ δαΐθην 
Εἴς 15. οἶβαβ, εἴα ἢ δἰ χοΐαβ. αἰ πε Πῖπις, ἔπενῖ: δο απονές 
τηοᾶο Ῥαγαδίι5; αππτη. ἔδει ῬΕϊατα ἸΘΙΏΡΟΥΘ, α8Ὸ οοφμῖ-- 
ὅπ, Ῥα ἔασι ΟΠ] ΘΠ ἀἜΡΟΠΒΕ, Οαΐ δαΐδι απλπιμππὶ δείεπἀππΐ, 
σαν β τόμ. στ. - 11 



529.ϑ.  ΦΖΦΑΔΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ “ΖΥΝΑΙ͂. 

“Ἐ4. Οιατε. 1. [225.1 “ἘΔ. Βα. ΤΥ. (215.) 

ταῖς ἑπομέναις ἑκάστῳ τῶν ἐδεσμάτων διαϑέσεσυν αἴσϑησις 
γίνεται “παϑ' ὅλον τὸ σῶμα τάσεώς τινος ὑπὸ πγνεύματος 
φυσώδους, καὶ μάλιστα ὅταν ἀήθης τις ἢ τοῦδε τοῦ 

βρώματος, ἢ μὴ. χαλῶς͵ ἑψόμενον προσενέγκηται. τὴν δ᾽ 
οὐσίαν “οὐ πυκνὴν “αὶ βάροϊων , ἀλλὰ χαύνην τε καὶ κούφην 
ἔχουσιν οἵ κύαμοι" καί τὸ φυπτικὸν. ἔχουσαν ὁμοίως τῆ πτι- 
σάνῃ. φαίνεται γὰρ ἐναργῶς τὰ ἐξ αὐτῶν ἄλευρα τὸν ῥύπον. 
ἀποσμῶντα τοῦ δέρματος, ὃ κατανοήσαντες. οἵ τὶ ἀνδροκά- 
πήλον" Ξαὺ γυναῖσες ὅσημέραν χρῶνταν τῷ τῶν κυάμων 
ἀλεύρῳ -λουόμεναν, καϑάπερ ἄλλον νέτρῳ τε καὶ ἀφρονίτρῳ, 
“οὐ ὅλως τοῖς δυπτικοῖξ. ἐπιχρίουσν. δὲ “αὶ τὸ πρόσωπον 

αὐτῷ ᾿ παραπλησίως τῇ πτισάνῃ. κχαὺ γὰρ τοὺς ἐπιπολῆς 
φάκοὺς αὖρδι, καὶ τῆν ὀνομαζομένην ἔφηλιν. διὰ ταύτην 
οὖν τὴν δύναμιν οὐδὲν τῇ κατὰ γαστέρα διεξόδῳ βραδύνει, 
κοὐϑάπερ ὅσα παχύχυμα, ᾿φαὺ γλίσχρα, καὺ μηδεμίαν ἔχοντα 
δύναμιν ῥυπτικὴν, ὑπόϊα ἔφαμεν εἶναν χόνδρον, καὶ τράγον, 
φιαὺ σεμίδαλυν,, καὶ ἄμυλον: ὄντος δὲ τοῦ τῶν πυάμων 

2, 
ἔτνους φύσώδους, . ἔτι παὶ μᾶλλον, ὅταν. ὅλοκλήρθους τις 

Ι 

βοϑήπρ' αῇοοίαθ, αὶ οἱβοβ ἤηρη]οθ. πιαποιΐ, απίπιο αἴϊο- 

“ἀαταξατ, εΠεπειτιι τὰ τοῖο σουρουα ψϑϊιξ ἃ {ρίυτέη αΐαϊοπΐο 

-τοιἄουθιη. ἀπαπδαπις. ῬοΙτηαμ ἢ. α͵5. ὅτ οἱδοὸ πο εἰ 

αἰτιιείπι5,. δα Ἰρίαμα ποι 6118 ροτοοοιίτη ΓαμηρΓονῖε, Εα- 

Ῥοπε. δαΐοδηι .-Ζὰρα6 Γαδ απη πον ἀθηΐατη,, τ60 σϑᾶνθΠ), 

[ε΄ Ταβροίαπι δα ἰδνδπι, 4186 νἱπὶ φιαπάδηι, 400 ὙποἋὉ 

Ῥϊαπα, μαρεί ἀθίθεγρομπαι, δρραϊϑὲ ιυῖπι Ῥεείρίοιο Ἰρία:- 

τα ἕαγίπιατα [Ογα 65 ἃ οῃΐς ἀδίοισονθ, απο πΠΔΏΡΟΙ 68. δ0 

ΤΠ 6 Υ65 1ηΓ6]Πσοΐεβ 1π ῬΔ]Π6Ι5 ποῖα 16: ΤΑΡαγαυα ἔδυῖπᾶ 

πξαηΐαῦ, απο πηοάατα 411] τἱίτο, αἴαιίθ ἀρ μγομῖῖτο, εἴ 

ἅπι. ἤπχατια ἀθέου σϑμε 6.5: Παο᾽ ργδθίογεα δὲ Ῥδοΐθηι. ἱπᾶτ-ς 

«δαπΐ, αποιηδατηοάμπηι ρἔαιεα, ἴο]11Ὁ0 οπλτά Ἰοπΐεδ, απ|86 1 

Φαπῖτηα ουΐο᾽ ἀρρατοπί, δὲ. ᾳπατῃ σοσδηΐ. Ἔρμο]π. ΟΡ μαπὸ 

ἴαπιϑ. Τὰ οα]ταΐθηι ψεπίγθτη ποῖ οαποίδηξει ρογυπθαΐ, πὸ 4088 

'οΡ αἴ; [απ [60] 80 .1θπΐ, ἀθδοαπο, πα 6 πὶ ἀείδυσθηαι Πα- 

“εμέ ξαουϊξαΐοπι, ΘΟ.) δι] 61 οἱ ἀἰκίγημβ Δ] !1σάγη, {γάρ 

-Βιμ]ασίηθπι οἴ δυο]. “Οὐ δαΐθηι ζαραύαπι Ῥα]5 [Πὲ 

δία] οιία, ππαϊίο δἄμιμο τηϑρὶβ εὐιπιξ Παδια]επίαθ, ἢ ατΐδ5 1π- 



ΒΙΒΑΙΟΝ 4. : 531 

ἘΔ. ΟΒατι. ΤΊ: [558 ᾿ ἱ Ἐᾶδ. Βα ἴν: ὅ:8. 
αὐτοὺς ἑψήσας ζοῆται, φυδώδειξς γίνονται. φρυγέντερ μένε 
τοῦ; παὺ γὰρ "αὶ οὕτως αὐτούς ἐσθίουσιν ἐν χώρᾳ τῥαγὴξ 

μάτων ἔνιοι, τὸ μὲν φυσῶδες ΘΠΟΣ ΘΕΥΣΙΩ : δυσπεπτότατοι, 
δὲ καὶ βραδύπορον, “γίγνονται, καὶ παχὺν χυμὸν εἰς τρυφὴν 

ὀγαδιδόασν τῷ σώματι." χλωροὶ δὲ ἐσϑιόμενον, πρὶν πεῆανξ 
ϑῆνγαι καὶ ξηρυ θῆναι; τὸ κοινὸν. ἁπάντων ἔχουσι τῶν καβ- 

πῶν, ὁσούς πρὸ τοῦ τελειωϑῆνγαυ πρυσφερόμεϑα, τροφήν 

ὑγοοτέραν διδόντες τῷ σώματι, καὶ διὰ τοῦτο πέριττωμα- 
φιχωτέραν, οὐ καξ ἔντερον μόγον, ἀλλὰ χαὶ καϑ' ὅλην τὴν 

ἕξιν. εἰκότως οὐ΄ οἱ τοιοῦτοι Τθεροῦσο. μὲν ἥξτον, ὕποχω-: 

φοῦσι δὲ μάλλον. οὗ μόνον δὲ ὠμοὺς ἐσϑίουσιν οὗ πολλοὶ 
τῶν ἀνθρώπων τοὺς “χλωῤὸὺς Ζυδμοῦς, ἀλλὰ καὶ μετὰ πρεῶν 

᾿ χοιρείων, ἕψοντες, ὥσπερ τὰ λαχανά, χατὰ δὲ τοὺς ἀγροὺς 

καὶ μεῖ αἰγείων τε χκαὺὐ προβατξίων- ᾿᾿σϑημένοι δ᾽ αὐτῶν 
τοῦ φυσώδους ὁ ἄλλου μιγνύουσὲν “ξοβμύων, ὅταν ἐν 

λοπάδε, κατασχευάσωσιν αὐτῶν ἔξγοο. ἔγιοι δὲ καὶ χωρὶς, τοῦ 

συνεψήματος ὠμὰ τὰ «ρόμμυὰ προσφέρονται, μετ᾽ ᾿ἀὑτοῦ, 

ἐεῤτὶβ 1ρῇ5 Θοθεἶ5. ἀξαΐατ, ΒΘ ἰατιδη, Εέῖχδο ὑποτιηξ, (φαΐ: 

ἄλτι εὐτα πόα χποάο ἰὐπαβεγααίατη να πξαπεα:,) Τὶατατα, 

ααϊάσηι ἀεροπαηΐ, “βεᾷ ἐοπδοοία [απ τ᾿ ἀΠΒοΣΤΊσιάς, ἰατᾶε- 

ἅπ γγδοίθγοπηξ, οἷ ΟΥΑΙ [ποοὶ ΑἸΠπδηξατα ΘΟΥ̓ΡΟΥ͂Ϊ ἜΧΕΙ- 

Ῥβεπὶ. Οὐοα ἢ ἱρά 5, Ῥυϊαβαπατα τηδίαταθ πὲ δἴαπα ἐσιος 

οαἴαθ, οἀαπΐατ, Ἰάθπι 618. δοοι εἴ, «πο Τραο θυ οἰ μα 5, 

ἅπὸ8 δηΐθ ρεογίβοίαπι τιδίαγτξαΐοπι υηδυιαϊτητβ: πυνατατας 

Ἰοοὐδ δἰ πυθηξαηα ΟΟΥΡΟΥ͂Σ Ῥταθθθρατέ, οΡ τᾶᾳψαθ ΩΣΣΕ 

τὴθπίο 8 πόπι 1 1πΈ6 ΠῚ 15᾽ τηθᾶο, [εὰ ἴπ ἴοΐο εἴδατα μα- 

Ὅ1α; τπϑεῖτο  ἀριξατ' ἔα 046 Ἠμ)αβμιοα! ταΐητι5 αὐϊάοπι, 'πᾶΞ 

ἜΜΠΗΣ [β4 γγουιρετιβ ἀοϊοιαάταν, ῬΙέ4π6 δπξΐόμι όσα ῖ- 

Ὥτητι ΠΟΙ ΟΥ̓Π48 τηοᾶο {4045 ὙΊγ4 65 σοιηδαππξ; ψοΥτπι 

οἴϊατη απ [Π11ΠΠὰ βαβ᾽ δ Χαπί νϑὶα ΟἹεσα, ΤΙΣΙ σ 10 ΘΠ Τα 

Θαρυῖπα οἵ οὐἱα. ΑΙ δραθ ἰηῆδτα [ΓΘ θη ΐεβ. ερας 
απο (οεπέ, αατισα Ῥαϊἕοπι ἀπ ραϊτι8β ὁὰ ἴρῆς βταπηί, ϑππε 
«Σ οαθραβ οὐμᾶδβ πδὺ ἤυη)0} εἴ1χᾶ8 σα ἴρία πιδτι αι; 

ΠῚ 2 
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ἘΔ, Οματε. ΨΊ. [525. 556.1 - Ἐδ: Βα. ΤΥ. (5:8. 
το χὰρ, τοῦ φυσῶδες ἐ ἐν ἅπασι τοῖς ἐδέσμασιν ὑπὸ τῶν οι 

Μαινόγτων" τὲ χαὺ. -λεπευνόνζων. ἐπανορϑοῦται.. 

ἡ Κεφ. ", [Περὶ κυάμου “2 γιοῦ, 1 “Γἰγύπτιος κύαμος, ὥσπερ 

τῷ μεγέϑεν διανήνοχε πολὺ τοῦ παρ ἡμῖν, οὕτω. χαὶ τὴν φύσιν 

ὑγροτέραν: καὶ περιττωματικωτέραν ἔχεις. »εἴπερ. οὖν. μέμνησαι τὰ 

περὶ τῶν ὁμογενῶν μὲν, ὑγροτέρων, δὲ τῇ. κράσεν καὶ διὰ τοῦτο - 
ΤΩ ἀε ος ἀθλ ον [536] τῶν εἰ ημενχρῦ:ς κατά. τε, τὴν πέψιν" 

καὶ διαχώρησιν καὶ ἀνάδοσιν καὶ ϑοέψιν, οὔκ ἔτι δέη περὴ : 
τούτου -τοῦ. κυάμου νῦν ἀκούειν, ἐξ ὧν ἐπὶ. τοῦ παρ ἡμῖν - 
ἀκήκοα ἐπὶ ἐκεῖνον “μεταβαίνειν. ᾿δυγάμενοο.. 
ι «Κεφ. κά. [Περὶ πισσῶν,] Παραπλήσιόν.. τὸ κατὰ τὴν. ὅλην 
οὐσίαν ἔχουσι πυάμοις, ξσθιόμενοί τε κατὰ, τοὺς αὐτοὺς τρόπους. 
αὐτόϊρ, ἐν, δυοῖν. τοῖνδε παραλλάττουσιν, ὃ ὅτι τὲ φυσώδεις ὃ ὁμοίως 

οὔκ εἰσὶν τοῖς. πυάμοις,.. ὅτι τε τὴν... ῥυπτικὴν δύναμιν οὐχ 
ἔχουσι. ᾿ καὺ διὰ τὸῦτο, βραδυπορώτερου τῶν. νάμων. κατὰ - 
γαστέρα. εἰσίν, Ζ ἢ 

τς ἀκ ἐφ: χβ. {πππρϊἐρεβίνϑων.} Ἐτνοομὲνς οὐ πάνυ τιν δ ἔθους, 
ἐστὶ τοῖς κατὰ τὰς πόλεις ἀνϑρώποις ἐξ ηΣ ποιεῖσθαι; 

ᾳαϊοαστά, δηΐπι οπαπέδμα, ΟἸραΥ 5. Τπο 8 βοραϊομίσμε»" 18 Ῥ6ν 

οδἸΤδοϊεμία. οἔ Ἰοηπδη α ον ρί ται, , 

Ὁ 8}. ΧΧ, ΠῚ ἴδθα ἈΠ ΠΕ ξαβα Ἀεργρεῖα, ἤρμι 
πο σαπι Ἰπαρηϊ πα τ), Ἰοηϑο Γαρεγχαῖ,, τἴὰ οἕ, παΐπταπι μαρϑὲ 

Ῥιαπη] ἀϊογόπι ἨΔ 5616. ΘΧΟΧΈΠΊ ΘΙ (114 1|;"᾿ τΟυρά͵, ἢ «Ἰπειποῦτα 

ἐθη 6ὅ, 866 ἂς οὐ πϑᾷεπι, φαΐάθηι ΘΠΘΥΊΒ Ἰρρόται παῖς ψ Θεία 

ἰομαρθγαπιθηῖο Ἰματῃ  ἸΟσ ΡῈ 5 εἴ ΟΡ 14 πηδσί5, ἀπάτη. φῬσαθαίοία, 

ἴπ ὈΟΟΙΟΠ6, ΘΧΟΣΘΕΟΠΘ, ᾿ἀϊθειρμοπο οἷ, πιτιἸΠ! 0116 -ΘΣΌΤΕ- 

γηρηΐοῆϑ τοῖα. ἑκαξ, ἄπ οὔ, ααρᾷ ρῬίανα. ἨμπΠῸ ἄς μδο 

ἴαμα δἰιάϊνα ἀεβάεοο, απ Ροῖϊε. ΟΣ. .115,. 4πᾶθ, ἀθ 68, 

4.86 ἀρτιᾷ το5 εἶς, ἀιἀϊοΣ,- «ἃ ΠΑ. γατῇγε.". ΠΥ τῆ 
2 ὍΔρ. ΧΧΙ. [ὃς Ρ185.1, Ρι Ἰοΐα Παρἢαπιῖα ἄτη 1Ὰ 15 

ἀαδπάαπὶ μαρεπξ βρη υδίποια, δράδηηαιθ ὁππι ἔα 15 γηοᾶο 

Ταχηππίαν, π᾿ ἀπιαῖρτιβ ταὶχι ΘῊ. ΤΟ Ρτι8. ἃΡ εἰ5 ἀἰονοραπί, {ὰπὶ 

«ποᾶ᾿ ποτὶ ἀραθθ, 86 ἴαρας,. [πὶ Παϊοϊοιία ,, ἴαχτα, οἴ18ΠῈ 
᾿αποά ἀοίοιροπάι Τασυϊϊαΐδυι γοΐ μαροπῖ, 1άεοσιδ Γορηῖτι5, 
4πᾶπὶ 1Π|46, ὍΘ᾽ ἀἰσίιτι Γδοϑᾶτῃν, ἘΞ 

(4ρ. ΧΧΠ. [ὃς οἴσου!θα.5.1 Ν οι δἀπιοᾶπμπι σοι Πποίαπι 

ἜΘ ΠΡ Δ 118 Βοχαῖπῖριι8 ΘΧ ΟἸΟ ΣΡ 5 Ρα]ΐεμπι σομβοθτο: τυ α- 
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Ἐᾷ. Ὅποτε, ὙῈ. [8561 τὴν 3π8, Βαί, τγ. (15. 
“ατὰ τοὺς ̓ἀγροὺς δὲ καὶ τοῦτ᾽ τ εἶδον ἕνίοτε γιγνόμενον, ὥσπεῤ 
χαὶ μετὰ γάλακτος ἐψόμενόν. αὐτῶν τὸ ἄλευρον. οὐδὲ γὰρ 
ἐπιδέχονται τὴν αὐτὴν τοῖς «ὐάμοις, τε καὶ πισσοῖς ϑυραῦσιν»; 
ὡς τὸν καλούμενον ἐρειγμὸν ἐξ αὐτῶν γενέσϑιαν-. εὐθιομένοι 

δέ εἰσυν ἐν πολλοῖς ἔϑνεσυν πὴ ἀρ: ἐν ὑδιίχεν τοὺς ξρ8-: 

βίνθους ἐσθίειν, ἔγιον μὲν αὐτοὺς" μόνους ψιλοὺς; ἔνιου δὲ 

ἁλσὶ μετρίως ἡδύνοντες. οὗ παρ ἡμῖν δὲ παραπλήσιον ἀλέύρῳ 
τι ποιῤῦντες ἐκ τῶν ξηρῶν τυρῶν ἐκείνῳ περίπάττουσυν 
αὐτούς. ἔστι δ᾽ οὖχ ἧττον κυάμων ἔδεσμα φυσῶδες, ἐρέβιν-- 

ϑος, ἰσχυρότερον δὲ ἐχείνων τρέφων». ἐπεγείρει " δὲ καὶ τὰς 
πρὸς συνουσίας ὁρμὰρ, πεπιστευμένος ἅμα τῷδε χαὺ πέρ: 
ματος εἶναν γενγνητικός" ὥστε καὶ τοῖς᾽ ᾿ὀχευταῖς ὕπποις 
ξοϑίειν αὐτοὺς ἕνεκα τούτου διδόδαιν. ὑπάρχεν δὲ χαὶ᾿ 
ζυπτιρὴ δύναμίς αὐτοῖς ἐπὶ πλιέον; ἢ τοῖς κυάμοίρι". "ἄστέ 
τυνὲς ἐξ αὐτῶν Χαὶ τοὺς ἔν νεφροῖς συγισέαμένους λίθους 
ἐναργῶς ϑούπτουσιν. μέλανες ὁ εἰσὶν οὗτον “καὶ “μικροὶ 
κατὰ βυϑυνίαν. μάλιστα γεννώμενοι," καὶ καλούμενον “ριοῦ: 
βέλτιον δὲ τὸν χυλὸν. αὐτῶν μόνον πίνειν ἕψοντας ἐν 
ὑδατῳ.- ἡφόνταν εἰ καὶ ἘΠ χεδι οὗ ἄνθρωποι καὶ πρὸ 

οἱδ Ψ61Ὸ ἀποπηυπαπαμε νἱὰΣ Ῥανατῖ,, «πουνοδεηοᾷια οἵ ρα μὰ 

ἰαγίπατη οἴχῃ Ἰασίδ ΘΠΧανὶ; το δήλη», ἀξ ἕαθα8 ἐξ ῬΊία, 

ὈΠῸΣ ΟΟἸΙ ΤΊ, πῇ ΟΣ ἴρίο  ξέαδίο Ῥαϊπιεβεατα;, ααοᾶ 

ἐρειγμὸς ἀτοΐπι: δι. ἀρπᾷ να ίαβ αὔξειν δόπξεβ τῆοβ εἰ. 

δἴοοχα ἴῃ" δαθα ἸΈΡΒΒ, ταδηβοτο, ΟΊ ΠᾺ111 ψεχὸ τιπᾶδ Ἰρῖα, 

ἴοϊα, «1 ἴα! Ἰηδᾶϊοο οομάϊομτερ δδίαπέ: ποβεδξοβ γέτο 

ὃΣ. ἤοοῖβ οαἴθίβ αἱ ἀδηι ξαγῖτιδ 8 ΠγΆ116. 1 οδπίθβ. 14 ΤΡῈ5 

δρονρυθ: ἽΕΠ αἰὐϑέχη" οἴοοΣ δαηϊηατα. ̓πιοχι᾿ ταϊπτδ,,, Ωααπι 

“ρα, Παίαϊθπ αι , ἴεὰ ψαοπ ας ταῖσι, ἀπάτα ἯΠ4, Ὁ δ 

ὙΘΠΘτοῖα ΕἸ ΘΤΩ τησίαῖ; το! αν! 8' δέέατα ε οὐδοῦ 89- 

ὭΘΧΟΤΘ ; πιᾶθ αἀὐτϊάδται οαπῖ5. ἄμα Πα Γ115. Ἰρίατα ὌΧ Ρθαξ 

ἴποῇ ῥτδείούθα' οἰ θΕ Πρ α5 σας ἀβιοτῥοπαι τηΔ1οΎ, ἀὐαήὰ 

ας," δάξεο ἀξ ἀἀάθἄαπι ΕΣ ἰρβδ' δα! σα 105 1π ὙΘΠΙΡ 3 μδ6- 

ΤΟ το8᾽ τι ξεῆο, σον πη ππαθε:" "πὴρ ὰ ̓αὐζϊετα Ῥαπξ εὰ ἀξ- 

48 Ἔχίσαα, ἴῃ ΒΙγητα ταχίθλδ᾽ ἐρῥογοχίοπα , ὐίθεα-. 

θα ἀπποιραπξ. δ δη5. αὐξεήε εἢ΄ Πα Πτ᾿ ἐῤβούαια τὴ 

δαὶ σοοίάτη Ριροίὸ: ὕδαπίαν ἀαϊεια πουάλπο5. δε αἰδουῖραβ 
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τοῦ πεπαγϑῆναι χλωροῖς ἔτι, καϑάπερ καὶ τρῖς χγάμοιο. 
εἴρηται δ᾽ ἀρτίρθ.:, ὁ κοινὸς λόγος πάντων τῶν ἀτελῶν παρ- 
πῶν; ἔνϑα περὶ τῶν κυάμων. ὅ λόγος ἦν, ᾧσαύτως καὶ 
περὺ τῶν φρυχομένων ἐρεβίνϑων ἀκηκοέναι. γόμεζε σὺν τοῖς 
εἰρημένοις. ἐπὸὶ τῶν κυάμων, ἅπαντα γὰρ τὰ φρυγόμενα τὸ 
μὲν. φυσῶδερ ἀποτίϑετάαι, δυσπεπτότερα δὲ καὶ σταλτυπκώς 
τερα γίνεται, παὶ τροφὴν. παχυτέραν δίδωσι. τῷ σώματι. 

Ἀεφ."»γ΄. [ΠρῸὶ ϑέρμων.]᾽ Ἴομδν δήπου. πα τοῦτο τὸ σπέρμα 

πολύχρηστον.: εἶναν κατὰ ϑάτερον σημαινόμενον τῆς πολυχρή- 
στον φωνῆς.. ὀνομάζεταιν χὰρ οὕτως τό τε πολλαῖς τοῦ σώματος 
ἁρμόττον, διαϑέσεσιν,, τό τε πᾶσιν. ἀνθρώποις ἢ τοῖς πλεῖ- 
στοιῖς χρήσιμον, εἰ καὶ πρὸς μίαν ἰδέαν χρείας ὅπαντες αὐτοῦ 
δέοιντο, κατὰ τοῦτο γοῦν αὐτὸ τὸ δεύτερον σημαυνόμενον 
ὁ “ϑέρμος. ἐστὶ πολύχρηστον ὄσπρμον. ἑψόμενος γὰρ », εἶτα 

μενος ἐν ὕδατι γλυκεῖ, μέχρις ἂν ἀπόθηταν πᾶααν εἰς 
αὐτὸ. τὴν σύμφυτον ἀηδίαχ,, αὕτως ἐσϑίεταν διὰ γάρου τὸ 

“ καὶ ̓ ἀξυγάρον, καὶ- χωρὶς τούτων [527] ἁλοὶ μετρίρις ἡδυνό- 

δὔμας γί γοπεῖθμβ,. δπΐθααθμα Βπξ πιαΐῃγα : πο χῃοῦρ εἔ 

ἤαθῖδ: ΠΠΡΟΥ δαΐοῃῃ,, οὕπὶ ἅθ 2αῖ5. ἀροθβοτημθ, [βυπιοσιθτα 
ρον ΟΠ ΜΡ 18 ἐπηπηαΐατ 5. γα σΕθιτιδ σοτασησπθα. Ἐπιάθπι 

Ῥοῦτο οἱ ἄς ΤΥΥΣῚΒ. ΟἹΟΟΥ 5 πᾶν ἹΡ αἰ έπια, πᾶς 49 

44015 ἐριχὶβ ἀϊχίμαβ, απαπάοσυϊάομι ξεῖχα οπιηΐα Παΐαμα 

αὐϊάοπι ἄθρομπππΐ, ᾿ΨΘΓΠπι ἀμποια5 σοαφατπίῃτ, οἱ σϑθη- 

Ἐτθπα ΤαΔΡῚ5 πβαπεὲ, ογδίβογίβααο [πορὶ αἰϊτηςπΐπη ΘοΥΡΟΣΙ 

ἐ ΧΡ 6ηΐ, 

64. ΧΧΠΙ.. Τθο ἸαρΊμ18,1 Ηοο αποηπα [δππρη ἘΞα 

ἀπο πεῖ, τξα8 εἴϊε πουίπημβ Γδοππιάμπι δἸΐογαπα. 675 γοσαΡ 

βροιβοαθουθτα, φααπάοαπίάομι τϑπὶ Δ Πα Όδπὶ 118 ἈρΡεΠΔηΐ, 

ἴπτη, απ86. 11}}}115. ΘΌΤΡΟΥ8.-. ἀἰδ θα οομνθηῖξ,, ἔπη απ86 

οὐαλίρα5. δῖ ῬΙΠΤΊΠΗΒ Ππουλῖηῖραβ οὔ ἴπ πἴα, Θεία πίοπᾶς 

ἀρία ουὐυπῖθιβ τπιηΐοα πὲ πϑοοίῃίδ5. βοουπάαπι ἰρίταν μά 
Πεοπηάατη, ᾿βρηϊβοαξίοποηι Ταρίπα5 Ἰοσιαπιραι οῇ ΤᾺ  τὐα5: 

οἴκαδ Θπῖμι, ἀοὶπιάθ 1π. δαπ8 ἀμ]οὶ πιδοογαΐαβ᾽ τι ραν, ἀο- 

πιϑα ἴπι 68: οπηπομη. ΠΡΐ Σηροιίέατα, Θχιιοεῖξ ἐπίπαν ταΐοπι; ἴτε 
ἄοπησπι χηαιαήξατ σατα βάτο 80 ΟΧγρανο, ΥὙ6]. οἰΐαπι ἤπθ 
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μενὸς, οὐχ ὥσπερ. ἥ τὸ “ουϑή, καὶ ἄλλα τὸ πολυειδῶς 

σκευσξόμενα. ἔστι δὲ σαληρὸς καὶ γεώδης τὴν. οὐσίαν, 
ὥστ᾽ ἀνάγκη δύσπεπτον αὐτὸν εἶναι, καὶ παχὺν γεννᾷν 
χυμὸν, ἐξ οὗ μὴ καλῶς ἐν ταῖς φλεψὶ κατέργασϑέντοῤ ἅ 

καλούμενος ἰδίως ὠμὸς ἀϑροίξεταιν χυμός, ἐπὶ δὲ τὴν 

σκευασίαν ἀποτυϑέμενος ἅπαν ὅσον εἶχξ πικρὸν," ὅμοίος 
γίγνεται τοῖς ἄποίοις ὡς στρὸς αἴσϑησίν.. εὔλογον οὖν. ἐστιν, 
μήτ᾽ εἷς διαχώρησιν ἐπιτήδειον ὑπάρχειν αὐτὸν, μήτ᾽ εἷς 
ἐπίσχεσιν ῥεούσης γαστρὸς, ὡς τὰ στύφογτα, βοαδύπορον. δὲ 
καὶ δυσαποβίβαστον καὶ δυσδιέξοδον εἰκότως γίγνεσθαι. 
(316) χαλοῦσν γὰρ οὕτως οὗ ἰατροὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ἐδεσμά- 

χων, ὅσα μηδεμίαν ἐξέχουσαν ἔχει ποιότητα τῶν παροξύνειν 
εἰς ὄκερισιν τὴν κοιλίαν ἢ κωλύειν' ἐππρίνειν δυναμένων 

ξκεῖναν μὲν οὖν οὐχ ὡς τροφαὶ ἀὐτοῖς ὑπάρχουσιν. » ἀλλ ὡς 
φάρμακα, ὅσα δὲ καὶ οὐδεμίων. ἔχεν σαφῆ. τοιαύτην ποιό- 
τῆτα, καλεῖταν μὲν εὐλόγως ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἄποιαν. κατὰ 
δὲ τὴν ἐν ὑχρότητι φαὶ γλισχβότητι διαφορὰν ἢ «ταχυπόροις 

815: [Ω16. τῃεᾶτρου! οοπαϊίαβ, πρη ἀπο. χποᾶό ᾿Βούάθμτῃ 'δὲ 

4114, αἀπᾶθ6 ψαγίθ δρραναμίῃ, ἘΠῚ δαίθηι ατγαθ 4 {ογ- 

γοῆτῖς Γυρἤαγιῆ46:; απορῖίτοα σοποοοίᾳ δὲ ἀιΠΊοΙ 5. πο-" 

οανμηηαθ ογαίαπὶ σίρπαί εἢ πεορδ, οχ απὸ. ποπ ῬΥΡΡῈ 

ἀπ νϑμῖβ οοπΐδοίο. οσπάμε ῥτορίῖθ ἀρρβϑῇδίμβ [προτς5. ἀσατ-- 

ψαίν. (δεΐουπη. ἀπτῖῖ 1ΏΓοΥ ρααπάτιμι αμοαιτα, Βαρτῖξ 

Διιαυ ἐπ 6118 ἀθρομπαΐ, 411611{4{85; δα: ἔδυ αὶ ἀορυθμοπᾶα-- 

αν, ΘΧΡουΠΡα8. Πη}1}15. δυαᾶϊέ. Ρὰν ἰρίίον οἵ Σρίαπι πἰδε 

πθ΄ ὦ ἀεο]εοοποηι, πθαθ6 μὲ ἀΠυίπροηα 86. Πποπτ5 

γϑπίτβ. ΘΟ ΙΒ: Εἰοπίο, οἤδ δορομηηιοάσχῃ,,, [6 ταγᾶθ᾽ Ῥ6τ-: 

ἴπθασα, δὲ απο ον ἄδ᾽ϊοι δ ρουΐγαμπτα, αἀπάπάοασιη- 

ἄδθπι υπθάτοὶ οἷθο5. 6}18 ΘΠ ΥῚ5 ἢ. ἀρρϑιᾶπι, 481: πα] ]δην 

οχυρογαηΐθπι παρθηξ, 48} αΐθπι, απαὸ δἰνιμη δ΄ Ἔχοοῖ- 

ποπάθα ἱποῖζοξ, οαπξ. ἀρίαμι ΘΧΟΡΠοτο ῬτομΒΙΡ δῖ. [ΠΠ|δς 

«ὐάοια φαδ! αΐο5. Αἰ ἐπα ἢ [15 ταῦαεξ χιοη: ἰάπάαδηι ἀ] 1 Πγ611-- 

[εἀ ἰαπαταπι. παθα!θατηθυεῖβ. Θπαθ νερὸ ΠΊΠ]Δην  67ι18:: 

χπο1 αααβ τ αΐοπι.. ΠΑΡ 6π  υπδηϊ οἤἴδην, δ. πιϑάϊοῖβ ααΐάεπι 

ἦωγα φιδηταιῖ5. Θχρου δ ἀρρο πίον, - Γοσπηνάπτ: διίξδι. 411- 

ξογθηίϊατη, αἀπα6 1π Βατηϊαϊαΐα, δέ ,αοξίαίε, ογαὐλέδδ, ἃ 
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αὐτοῖς, ἢ βραδυπόροις » ἢ μέσοις τούτων εἶναν συμβέβηχεν, 
τοῖς μὲν ὑγροῖς ταὶ ὀλισϑηροῖς ταχυπόροις,. τοῖς σκληροῖς 

δὲ καὶ ξηροῖς, ὥσπερ ὃ Θέρμος, ἔμπαλιν. ὅσα δὲ μεταξὺ 

τούτων͵ ἐστὲ κατὰ τὰ εἰρημένας διαφορὰς, οὔτε τα΄γοξ 

ἐπίσημον, οὔτε βραϑύτητα διαχωρήσεως ἐργάζεται. “αϑάπερ 
οὖν ταῦτα περὶ 'πάντων ἐπίστασθαι προσήκει κοινῇ, χατὰ 
τὸν αὑτὸν τρόπον “αὐ τάδε. τὰ μὲν ὑγρότερα ταῖς συστά- 
σξσιν ἅπαντα βραχεῖαν τροφὴν δίδωσιν τῷ σώματι, καὶ τα- 
χέως ἐξατμιζομένην. τε. καὶ διαφορουμένην, ὡς ἑτέρας αὖϑιο 
οὐ: διὰ μακροῦ δεῖσθαν, τὰ δὲ σχλῆρὰ καὶ γεωδὴ μονίμην 
τὲ: παὶ πολλὴν καὶ δυσδιαφόφητον. εἰ δὲ καὶ κολλῶδες ἔγει 
τ; πολὺ δὴ μᾶλλον ἅπαντα ταῦτα ἐναργῶς ἀποτελεῖς 
πρόδηλον δ᾽, ὅτου καὶ πεφϑῆναν τοῖς τοιούτους οὐκ εὐπετὲς, 
ὥσπϑο γ᾽. οὐδ᾽ εἰς αἷμα μεταβαλεῖν, οὐδ᾽ ἐξομοιωθῆναι τοῖς 
στερεοῖς τοῦ ζώου μορίοις" εἰ δὲ τοῦτο, μηδὲ ϑρέψεν 
ταχέως, ἄλλ᾽ ὅταν Π: πρατηϑῆ, τροφὴν ὌΠΑ “ἢ, τῷ 
σώματις 

Ἰϑπίοτβ ὑροὀέαίτς, - δροίατι 1ρῆ5, πὲ αἴ’ τάτ 8. ἀπὲ ὁθ θυ ος 

ἐγαιΐδαυξ, απ πιϑᾶϊο τηοᾶο 1πΐδρ Βᾶθς ἅπο᾽ [6 ̓ μέρεδπί; 

ματα 15᾽ ααΐάθχη 8ο Ἰαρτίοίβ; τ σεἸδριΐθε, ̓  "ἀθΕ15 διΐετα οἵ 

Βοοῖδ, ΕΠ Ἰαρῶχο,, πΐ' Ἰατᾶς ἐταπίθαπε; οὐδὲ γΕΥῸ ἴπὶ τ6:: 

ΣΛΟνΑ 5 αἰ οσομ115. ταδάϊαμν ἴπίον μαθὸ Ἰδοῦτι οδειποπῖς 

προ οο]δυι ἔθη ἀπιβσπθμι, τὸς ἐαταϊ αΐοτὶ πὰ ἀοἸτοίε πο 

εἰποίπηξ. Ηδδο ἐῦξο φαθμιαἀπηοάηιη. ἃς. οὐπηῖριβ. οομλπλι- 

«τηΐοτγ: τα οἷ Μαθὺ ποϊο 16 π᾿ οροχίοῖ, «ποᾶ ᾿ὁγατῖα [61]1- 
“σεῦ, ἅπαθ σομβΙοχἑϊα ἴατξ Βυτηϊαίογα, εχίραθπι ΘΟΥρΟΥΣ 
Ῥεϑοθοηξ δ ππθπίηα, ααοᾶ Θεΐουῖτον 1 μα π8 Ἔα ματι {πὶ 

δ, ἄϊρονῖξαν, πῦ' στ π5.:2]10 βοπ ταῦϊο πὲ οραβ, οοπίτα 

Γ᾿ ἄατα , 68. ἐρυτεβεῖα ῬΕΡΙΔμΘπΒ, οοριοίαμα, δὲ ἀποᾶ ΔΟΡῚΘ 

ἀἰσεναξαν, ΘΟΥΡΟΙῚ ἀαπξ αἰλπηοηξυτη; αποᾶ ἢ »᾽ πῖ5. 4πο- 
48 πο }}}} μαρθαπέ, ιαϊίο μᾶθο “οχητία ἐνίθμ τι5 
οἰδβοιθῆξ, Οοπῆκί Τΐεχα, μΒαθο πη 6116 οοὐποοφαὶ, σθαι πἰ1-- 
486. τι66 ζαοῖ!6. ἀπ [ἀπρηΐποηι νοχιῦ, τπδοὸ [Ὁ]1415. ἀΠ1Π|8}15 

ῬαγΉΡαβ. ΔΠΠχηη]ανῖς «αοα Β Ἰξα οἱδ, τϑο ρελεγίϊοσ ππξ θην 
αασπι ἕαχηοι νἱοΐα. Ξαθσῖητ;.. ΔἸ πη δχτι ἢ ΘΟ ΡΟΣ ἄδηϊ 605 

τ ΡΙο αγα, ον λον ἐθ {πὶ τὲ 
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ἘΠ᾽ ΟἸᾶτε, ΨΊ. [3271 τ: Ἐᾷᾶᾷ; ΒαΓ. ΤΥ, 1616. 
Κεφ. κδ΄, [Πρὶ τήλεως.] Οὗ μόνον τῆλυν, ἀλλὰ καὶ βού- 

χξρας, ἔγίον δὲ ἰγίκερες ὀνομάζουσι τὸ σπέρμα τοῦτο. τῶν 

ϑερμαινόντων δ᾽ ἐστὶν φανερῶς, τὴν αὐτὴν χρείαν παρέχον εἶσ 
ἐδωδὴν. ΤῸ: ἀνθρώπαις, ἣν περ οὗ ϑέρμοι. ἐτρ0}» ἀμβάνουσι 
γὰρ αὐτὸ διὰ γάφου γαστρὸς ὑπαγωγῆς ἕνξβηα, δαὺ πολύ 
7: ϑέρμων εἰς τοῦτ᾽ ἔστυν ἐπιτηδειότερον, οὐδὲν ἔξ οἰκείας 

οὐσίας ἔγον δυσδιέξοδον. ἐσθίεται δὲ χαὶ δ ὕξους παὴ 
γάρου, καθάπερ οὗ ϑέρμον, καὶ δὲ οἴνου. δὲ καὶ γάρου. καὶ 
ἐλαίου. πολλοὶ ποὺ τήλυν ξοϑίουσί, καὶ ϑέρμους, ἔνιοι δὲ 
“καὶ σὺν ἄρτῳ, καὶ γίγνεται τοῦτ αὐτοῖς ὄψον αὔταρκες, 
ἧττον μὲν ὑπᾶγον τὴν γαστέρα, μήτε. δὲ χεφαλῆς ἁπτόμε-: 
ον, ὥσπερ γε ἤ διὰ τοῦ γάρου τῆλις ἐνίων ἅπτεται, μήτε. 
τὸν στόμαχον ἀγατρέπον, ἐργάζεται "γὰρ ἐπί τύνγων΄ ἡ τῆλιρ, 

τοῦτο. τῷ δ᾽ αὐτῷ τρόπῳ. πρὸς. ἐδωδὴν ἔγιοι χρῶνται ας. 
σήλοις τε καὶ ὥχροιο, ἐφ᾽ ὧν αὐτίκα τὸν κοινὸν ἁπάντων 
τῶν τοιούτων παραγράψω λόγον. ἐσϑίεται. δὲ τῆλις. ὑπά 
τινῶν; ποὺ πρὶν ἑπκαρπίσα τὸ ΤΗΝ αὐτῆς, ρος οὶ 
“Ὁ Ἐ ΐ ΩΝ ᾿ ΣΤ ΤῊΝ 

δι ΧΧΙΡ. Ἔν ἔοϑπο. Θγαδρο]. Θϑπιθῃ Ποῦ ἼΟῊ 
Τόδτίη ΘΓ θοίχη ταοᾶο, [δ4 δὲ βονὶβ σού, 6 ποπη}}15. Δ: 

ἴδτα σαρταο οὐνμὰ ἀρρδΙ] ἴα; ΤΉΡΟΡ πη 6 πο: ἀτιέθαι οδ] δα: 

οἰθαα σθα θξαν, ΘΌπ ἀϑυπητιθ Βογα! ΠΡ 5 11}. οἿρο παηχι Ῥ 66: 

"ἢατ, αάθιι Ἰαρίπὶ, Ῥυταβ ομῖτα Γαηνατξ ἐρίαμα οαγα βαζὸ αἰνῇ, 

Τυρἀπμοοάαο σγαῖία, δἤσιθ μα τϑὶ τπτ]ῖο; ἀαδτη [αρἱ πὶ, 80: 

ὁονμασιοἀδῆτι5; ἀππατα Ὡ181] οκ ῬφοΡσΊα Γαθαπα Βαβρϑαξ δι αποά 

τραππίστη γϑιποιοίαν. ΜΙ ΔΠΔΙΓΩΥ απιξθηι δ σαπα δοϑίο δὲ ρα}; 

Πουῖ Ἰαρῖπι. ΜΆ Ῥεδδίοσθα εἰ Τοθπμ Οταθοῦτη δ Ἰαρ1-- 

γ05. δχ νίπο, βα10 δὲ οἱδο [απιπηΐξ; 4111 οίλατῃ Ῥαῆοπὲ 

δἄδαπε, οδοὔτιδ ορίοπίο ἵππὶ οομηΐοηξ, αποᾶ φαΐᾷθιι γϑπ- 

Ἐξοπι τοΐπθ8. [δα πιοῖέ, σαρηξ ἕδηλθπ (Θὰ πο ΠΏ]Π15: ̓ Ξοθατα 

ΟΡαθοιι δὲ βᾶγο ἤαθδνβ [ο]16} ) ποῆ [οτῖε, ποάπθ βοπιρ- 

ομᾶπι [αργοσεῖς, πᾶπὶ πο ἀὔοαια ξοθητηι ΟΤαθότμ ΤΠ 

«ραβάαπι οἤϊοῖς, ΑΔ δππᾶθιη ατιΐθης ταοᾶστα. «4 αϊάδηα 

ῬΒαίοΙ5. οὲ δνη 15, 1 οἷρο αἰπητιν, 86. ᾳαΐραβ τθοςξ 

ΘΟΠΏ ΠΏ ΟΠΥ τ δ] δ 61 [οΥ ποθ οη αἰοτῖραιη. 6: 

ἐορη αρ ἀπίθαι τόν ΠΉ111 Τόθτο Ονάθόο ῥυΐμβ, «τῆ ἱρῆαβ 

ῬΙαπία [δυσθη. Ῥγοδήπονε, δοοίο δὸ δαγο ᾿ηησοπίεβι 



838 ΤΑΧΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν “721 .«ΖΠἿἧ-ἰ 

ἘΔ. Οματε, ΨΊ. [ὅ57. 858. ἘΔ. Βα. 1. (616. 
αὐτὴν εἶφ ὕξρς καὶ γάροϑ. ἔγιον δὲ “αὶ τοὔλαιον ἐπιχέοντες 
ὄψῳ χρῶώνεαι. σὺν ἄρτῳ προσφερόμενοι, τινὲς δὲ καὶ μετ 

ὄξους καὶ γάρου. βεραλῆξ δὲ ἅπτεται καὶ ἠδὲ πλεῖον 
ληφθεῖσα, [5355] χαὶ μᾶλλον εὖ καὶ χωρὶς ἄρτου προσενέγε : 

διαυτό τι αὐτήν“ ἐνίοις δὲ καὶ τὸν στόμαχον ἀνατρέπει, 
χυλὴς δὲ ἐψηϑείσης τῆς τήλεως μετὰ μέλιτος λαμβανόμενος 
ἐπιτήδειός ἔστιν ὑπάγειν ἅπαντας. τοὺς ἐν τοῖς ἐντέροις 
μοχϑηροὺς χυμοὺς, τῇ μὲν γλισχρότητι τὸ προσηνὲς ἔχων," 
τῇ δὲ ϑερμότητι τὸ παρηγοφικόν.. ὅτι δὲ καὶ ζυπτιπῆς με- 

γέχει δυνάμεως, ἐπὶ τὴν ἔπκρισυν παρορμᾷ τὸ ἔντερον. ὁλίς 
γον ἃ᾽ εἶναι χρὴ τὸ μιγνύμεγον αὐτῷ μέλε, μὴ περιγένηται 

τὸ δαχνῶδες. ἐπὶ δὲ τῶμ κατὰ τὸν ϑώρακα χρονιζόντων 
ἀλγημάτων ἄνευ πυρετοῦ συγέψειν μὲν αὐτῇ χρὴ λιπαροὺς 
φοίνικας; ἐκϑλίψαντίο δὲ τὸν χυλὸν, εἶτα βέλυρι μίξανταρ 

δαψιλεῖ, κῴπειτα ἑψήσανεας αὖθις ἐπὶ ἀνθράκων ἄχον πά- 

χαῦς συμμέτρου, χρῆσθαν πρὸ πολλοῦ τῶν σῳτίων. ἐ 

Κεφ. “ε΄. [Περὶ φασήλων καὶ ὥχοων! Καὶ καῦτα τὰ 

σπέρματα, ταϑάπερ καὶ τὴν τῆλιγ; ὕδοωτν προδροβρέγοντες οὗ 

ἀυλάστα οπιξθπῃ οἴθαπι αῇπμἀθηΐθβ, .ρὸ Ῥρίοῃητ ψίρθ οαπὶ 

ῬθπΦ πεαπΐαν; [απξ 481 οἵπὶ δοθίο ᾳποαὰς οἴ βάτο 1ρίαπ 

ταθδηδαμῦ, Οαραξ δμΐθηρ Βοο ἀθοααθ Γαπερέπτῃ οορίοίϊαβ 

ἔξει: ἘΡ6 ξαοῖοὶ παροηῆα5, ΗΠ φαΐ ἱρίαμα ἤμπθ Ῥδῃρ ἴπιι- 

Ῥίον: ᾿αμἰθυκάδπι ἰΐθηλ βοιπαομβαμι Γρνογῖς. ϑασοις δὰ- 

ἔδαι εἰἰπὶ Ἰοθηΐ Θιαθοὶ οπρ τη6116 Γαπαρέαβ. 84 ὀπιπες 
Ῥγάνο8 Ἀμππποῦθβ, αμὶ 11) 1 οἤτηῖθ Βαμομίαν, [ῃράποοπᾶος 

δ βοσοημπιοάηῃβ, ἔπο αμϊάθης Ἰοπΐουο Ἰθπΐθηβ, οαΐογα ἀππτ 

ἔθια ἀοίογοπι τλϊ σαι: αποά βαΐθιη ΡΠ οσίοτιαρ Ταοα]ζαίι5 

ἀιοαας, δὲ Ῥϑρεοθρβ, 1ηίθῆϊηια θίαπι δᾶ. ὁχογθίάομπθμι ἱπτ 

. Πῖραε, [θᾶ Ῥδγοΐα8. π16] οἱ οἱ δἀπησοηάητα, πο ἱπονᾶδρι- 

ἴα5. ἐχυροσεῖ. ἴῃ ἀπίῃ 15. σρυὸ ἐμονδοῖβ. οἱΐσα ἔθθγοπι δὲ- 

Ἐεοάθυβ, Ῥίηρστιθβ θαπα 60 Ῥ8Ιπι}188 ΘΠ κου φαϊάρμι ορογίοί, 

ὩΒ1 δαΐθμα ἔποραπὶ ἱρίαμπῃ Θαρυθμπι οορίοίο πὶ6111 τηϊίοπο- 

Χὶδ,. 86 ταν απ ΠΣ ΘαΥθομ 65. 88 πηϑάϊοονθη οὐδ Π 1 θη 

ΘΟΒΟΣ 8. πον ἀδγατιτα Ἰοπρθ δπΐθ "οἰθαπῃ πξϊ. 

687; ΧΧΥ. [Ὡς Ῥ ια 6115 οἱ οὺν1115.1] Πδθο αυοαμθ 

βοναῦσνα Ποταῖμ65, ἀαοηκοῦο οἱ ἵοθη αϊΩ Ονδθοσμι; Ῥυΐαβ 1 δαῖτα; 



κ 

Β1Β.41ΟΝ 4, ; δ39 

ἘΔ. Οματε. ΥἹ. [528.] ἘΔ, Βα, τύ. (516) 
ἄνθρωπου μέχον τοῦ φῦσαν ῥίζαν. ἐσθίουσιν πρὸ τῆς ἄλλης 

τροφῆς ὑπαγωγῆς ἕνεκα γαστρὸς, ἐναποβάπτοντες. γάρῳ, 
τρόφιμον δ᾽ ἔχει τὸν χυμὸν, ὅταν ἀναδοϑῇ, πεφϑέντα μᾶ-. 
λον τήλεως, καί τινα νεανίσκον οἶδα, κατὰ τὴν ̓Ἡλεξανδρείαν 

ἰοτρυπήν, τέχνην ἐξασκοῦντα » καϑ' ἑκάστην ἡμέραν ὄψῳ χρώ- 
μενον ἐτῶν τεττάρων μόνοις τούτοις, τήλει λέγω, χαὶ φατ 
σήλοις, καὺ ὥχροις, καὶ ϑέρμοις, ἥψατο δέ ποτξ καὶ τῶν 
ἐκ τῆς Ἱέμφιδος ἐλανῶψ, καὶ λαχάνων, χαὶ καρπῶν ὀλίγων, 

ὅσοι χωρὶς ἐψήσεως ἐσθίονται" προὔκειτο γὰρ αὐτῷ μηδὲ 

πῦρ ἀνάπτειν. ὑγιαίνετο οὖν ἔν ὅπασὶν ἔπκείνοις τοῖῷ 
ἔτεσι, καὶ τὴν τοῦ σώματος ἕξιν κατ οὐδέν τιν χείρονα τῆς 

ἐξ ἀρχῆς ἔσχεν. ἤσθιεν δ᾽ αὐτοὺς μϑεὰ γάρου δηλονότι; τῷ 
γάρῳ ποτὲ μὲν δὄλαιον ἐπεῤβάλλων μόνον; ποτὲ δὲ καὶ οἶνον, ; 
ἔστν δ᾽ ὅτε καὶ ὄξος, ἐνίοτε δὲ καὶ μεθ ὅλῶν μόνον, ὥσπερ 

καὶ τοὺς ϑέρμους, περὶ; μὲν οὖν διαίτης ὑγιεινῇς εἴρηταν 
μέν τν κῷν τῇ τῶν ὑγιεινῶν. πραγματείᾳ κατὰ διέξοδον, εἰρή: 
σεταν δὲ καὶ κατὰ τόνδε τὸν λόγον αὖϑυς ἐν βθαχέσυ πδῴον 

4ποδᾶ ταἄϊοθηῃ ῥυοάηκουῖπε, τῃηϑοργαμΐοθθ, ψοπίγι5 ΓΒ άπρορηαξ 

διαῖῖα τηϑμαπῃμξ δι α]ο5. οἷροβ, ράσο ἱπίησαηΐθθ. ΘΠΟΟΏΠ, 

ατιΐδτα, απ φοοίτιβ ρίξ δία 1) οουρτια ἀἸΠσΊ)ρπΐη5,. Βα θ6 πη} 

φορίοπον!β δ] ταθπεῖ, αππᾶη ἔοσππτα ασάθοιμι, Αἴαπο ἴῃ Α16- 

παιᾶνα Ἰάνοποπι πο 481) τον ΑΥ τηράίσας ἀδάϊξπηι, 4} 

ῬΘΓ ἅππὸβ ἡπαΐαο ἤηρτ]18. ἀϊθραθ [ὉΓ15 Ει158 Ῥτο ορίοπίο 

αἰορθαίαγ, ῬΠίθ!οβ, ἄϊοο, ἰοϑπστῃ Ογαθοαπι, δγνηίαμι οἱ 

Ἰαρίπιοβ; δἰπρι. δαΐομι τπίογάπτη οὲ οἹήν5 δσ Μομῃιρηϊάθ, δὲ" 

οἷθγα, οἴ Ῥϑοοβ ἔγπρίῃθ, 608, 41 οἰΐγτα σροίϊομιθπι τπδπτι 

ἀυπίαγ; ρῬτοροπέίμπι θμίμη οἱ ογδΐ σῆθῃ πΏπαπβπι 8066 η- 

ἄργε. Ομαπῖραβ φατὲ 1115 ΘΛ Π15 ἴατιμβ ἔπίτ, τπ|θὸ 116 ἴῃ 

76 πα ϊπ ΘΟΥΡΟΙΊ5. ξαὶξ ἀετορίους, φααπῃ 8} ἱπ|Πο.. Μαμάε- 

Ῥαξ δαΐθιν ἔγποῖαβ Βα]μιβοο πη ἢ σα ρατο, [οΠ]οοῖ. οἸθαπι 

αἸἰϊαπατιᾶο (Ο]τν οἱ Δα]οῖθη5, ποπππηαπαμι οἔϊαιῃ ψΊΠΆ1η, 

8115 δοείαπι, ἱπΐεγᾶππι γεγο, ΓΑ] θη -ἰαπίπτη, Ποπῦ, οἱ Τπρ!- 

χιο8. Αὐ' ἄθ, ἰἈ]αρτὶσ φαίάομι, νἱοίτι σίου 1 Τρεῖς Ὅς 

ἑποπᾶα [πϊΐαΐς οορίοῖα ἰγαρίανίπιαβ, ἰγδοία 1 "115 ᾿δυΐθηι 

ΣΌΣ α5. δὲ πὶ ποὺ ορϑσθ [πτηπιαϊη. Ναπο δπΐοπι 115, πᾶ. 



΄ 

540 ΤΩΖΕΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΦΎΝΖΆ. 

ἘΔ. Οπατε, ὙΙ. [328,1 ἘΔ. Βαῖ, τν. (1:8) 

λαΐοιό. νυνὶ δὲ πεῤὲ τῶν ἄχρων τε καὶ φασήλων οἷς εἶπον 
ξτυ αὐ τοῦτο προσκείσθω. μέσα πώς ἐστυν ἐδέσματα ταῦτα 
εὐχύμων τῷ καὶ κακοχύμων, εὐπέπτων τὸ καὶ δυσπέπτων; 
ἐραδυπόρων τῷ χαὺ ταχυπόρων, φυσωδῶν γε καὶ ἀφύσων; 
ὀλυχοτρόφων᾽ τὸ. καὶ πολυτράφαι οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ποιότητο : 
δῥαστήριον ἔχει, παϑάπερ ἔ ἔνια τῶν δριμεῖς, Ἴ στρυφνοὺς; 
ἢ ἁλυκοὺς, ἢ πικροὺς, ἢ γλυκεῖς ἐχόντῶν χυμούς. -- 

Κεφ. «ς΄, [Περὶ λαϑύρων. ΤΠαραπλήσιον μέν εἶσιν τὴν 
οὐσίαν. οἵ λάϑυρον τοῖς ὥχροις τὲ “αὐ δοίης ὁ χρῶνται 
δ᾽ αὖ καὶ τούτοις πλείστοις οὗ χατὰ τῆν ἡμετέραν ̓ ᾳσίαν 
ὄγραῖ ἴκου» ποὺ μάλιστα κατὰ τὴν, υσέαν τε καὶ «ούγεῦν, 

οὐ μόνον ὥσπερ ὥχροιο τε «αὐ φασήλοις οὗ κατὰ τὴν 
᾿ ΜΑλεξανδροίων τὸ καὺ πολλὸς ἄλλας πόλεις, δλλὰ. καὶ σχευά- 

ζοντες ὁμοίως τῇ φαποπτισάνη, χυλὸν δὲ Ἔχουσν τῇ μὲν 

“δυνάμει, παραπλήσοον τοῖς ὥχροις τὲ χαὶ φασήλοις, παχῦτε- 
“ρον δὲ συστάσει, καὶ ῥϊὰ τοῦτο Δ αὐτὸ τροφυμώτεροί ποῦ 
-ξχείνων εἰσίψ: : ς 

᾿ᾷε. οΥν 115. δ6 ῬΠάΓοΙ 5. ἀϊοία ἔαπῖ, 1ὰ ἀποαια δἀδαΐατ, μαδο 

οἄσ]α ταϑᾶϊαμα ἀποδαυημηοῦο ἰοσῦπι ΟΡ“ 61 8 ΤηΓον 66. 4ἀᾶ0 

ΤΕΣ Ῥοπῦπὶ οἵ Ῥγαγτίπι σοπονᾶτιε, ἀπιξοι σοποοοΐα 18: 

ὉΠτα᾿ οἱ ἀἰβιοητα,. ἰαγᾶς οἱ οϑιουῖτοῦ ΒΔΑ ΓΘ τα, Βαία- 

Ἰεπίὰ οἱ Παΐας ΟΡ Ρθ.,, Ῥαναχῃ “δὅ πιαϊέπχη ἩπέγΊ θα: 

ΧΙΌΠαγη δΘηῖηι δῇϊοασθ Παροιΐ πα αΐθην Ἰαῆαγ, φαόταπ- 

ἄστη, «ᾳὔαθ δόγθ8, ἀπὲ ἀπογοβ, ᾿φώξ αὐθογῦος, δαϊ ΤΊΙΘΩ, 

δυΐ αὐῆατοβ, δαϊΐ ΔΌ]οδ5. Βαρθηὲ [ΆροΥ65. 

Οαρ. ΧΧΥΓ [006 οἰοθρου:5.1 ΟἸσούομ]αο [ιθδαπεῖο, 

ἀπϊάοιν ὀλνι 18 οἷ᾽ ῬΒΑΓΕΙ15. Γχμΐ αἰῆτ65. [Πιπαἴτ. δαξεπι 

145 Ηἱαγίπττα 15. ποῆτα ἈΠῸ στ ῆϊοὶ, “δὲ ρῬοῦ Πιπναπα τι Μ γῆα 

εἰ ῬΕνυρία, πὸ Ὡοάο, απσεπιαάχηοάππι ἢ ΑἸοχδηᾶγια οἷ ἀ1119 

ῬΙθρίδααθ Ὁυρῖρτια ρν 1115. οἵ. ὉΠ (6115, ἔβα βδτη πὶ Ῥῇδοο- 

Ῥαπηδπηῖ ραγαηέθβ. ϑπισσεχα δἰέθμν Πα 6 ηῈ ΡΠ4 [6115 δὲ οὐ ν1 1116 

ΖΑ Δ Πρ 05 αὐδάθτα σΟμΠ)1]16ιῃ,, [6 οοπΠθπεία ον Πογομα; 

ὋΡ δαιῆααθ 1ρίϑπι ῬθΉΕδι ΡΙμ8 ἐα τρεῦς 4Άδ τη 116; μὰ- 
Φἰαμῖ, 



ῬΙΒΑΤΟΝΙ 4. Ὡς ΟΣ ὅδ 
ἘΔ. Ὅτε, - [559.} Ἐ4. δῦ, ΤΥ. (916, 817.) 

Κεφ. χζ΄. [529] [Περὶ ἀράκον.1. “Γὴν ὑστάτην συλλαβὴν 

τοῦ τῶν ἀράκων ὀνόματος διὰ, τοῦ κ΄, γεγραμμένην εὐρίοκομεν ἐν. 
ταῦ ᾿Αφιστοφάνους Ὁλχάδιν, ἔνϑα φησίν" : 

ζφρόκους, τευροὺς, πτίσάνην, χόνδρον, ζειὼὸ, αἴφας, σεμίδαλιν. 

παραπλήσιον δ᾽ ἐστὶ τὸ σπέρμα τῷ τῶν λαϑύρων, καί τυγές Υ οὐχ 
ἕτερον εἶγαν γέρος. ἐχείψων νομίζουσιν αὔτό:.. παὶ γὰρ χαὶ ἢ 

γοῆσις ἅπασα "πὶ. ἡ δύναμι αὐτοῦ. ὑπαράσληδία τῇ τῶν λαϑύρων 
ἐστὶν, πλὴν ἃ ὅσον. σαληρότεροί. τε καὶ δυσεψητότεροι, καὶ διὼ 
τοῦτο. πα δυσπεπτότερον͵ τῶν ζαϑύρων. εἰσὶν οὗ ἄρακου- 
σορ᾽ ἡμῖν. δὲ ὃ ὄγριόν τι παὶ ἘΞ ΣΝ καὶ σκληρὸν; ὀρύ- 
βου͵ μυκρότερον ἐν τοῖς . Δημητρίους καρποῖς εὑρισκόμενον, 

ὀνομάζουσιν. ἄραχον; οὐ διὰ τοῦ κ' τὴν ἐσχάτην συλλαβὴγ, 
ἀλλὰ διὰ τοῦ. χ' φθεγγόμενον, τιωο αὐτὸν ἐκλέ-. 
γοντξὸ, ὥσπερ, καὶ τὸν πελεχῖγνον.. ᾿ 

Κεφ. κη. (Ο17). [Περὶ δολίχων.] Τὸ τῶν δολίων ὄψο-, 
μα 7ἔγραπται μὲν αὶ παρὰ τῷ «“Ἰιοκλεῦ. ἱμετὰ τῶν ἄλλων, 

ὥσα τῶν τρεφόντων ἡμᾶς σπερμάτων͵ εἰσὶν. ὀνόματα, γέγρα- 
πταί- δὲ ἐᾷν τῷ περὶ διαίτης. ἹΙππορράτουο, ὑπὲρ οὗ παὶ. 

Οάρ. ΧΧΨΠ. [8 αγδοὶ5.1 Ῥοῇυοπιαηι ΠΟΗτ15. ἀὙ8-- 
φΟΥΉΠ5 ΓὙἹ]ΆΡ Δ Π -[ὈΥῚ ΓΔ Π1. ῬΟΥ Ὁ «ἀπ΄ ΑΨ] 8.115. ἩΓοΙοδ 1065 

ξυσ ΗΠ τητι5, ὩΡῚ ἡπασίε; “γαοοσ, ἐγέέδοτιν, ρέξ ατεαιι;, αἰζοαηι, 

πέξαπι, ἐοζέτι)ν, ,πυλῥάσἼτεθῦυ.. 5 ΘΥαθ Προ οἴσεγουῖαθ. [δου Τ ὩΣ 

οἷ δἴβη116, Γαθραμίαπθ. πόχπΉ1}1, αἱ Ρειίαγθη!, Ἰρίαμ, ποτ - 

ἰοἴθ. βΕΈΠΕΥΙ5. 8. ΟἰσΘγο]4 ἀϊνοτῆ,. αἀπαπδοσπίάοηχ δἕ. ααϑ. 

ἅρῇαθ οἰπηῖ8;. δὲ. ἔοι ]αβ. οἰσουουϊαθ ἐδομταί: οἱ ΔΒΈγ,1}15, 

χὴῇ ἀαοᾶ ἀγαοὶ [ππξ. ἀπτίογοβ.,, τηϊητίβατιθ [δ 116 ΕἸ χϑηΐοτ:; 

4886. οαπ(α, οἰϊαπὴ, δ; Ουτ οἰ σΘ 115. οοποοοῖα, ππὶ ἀΠΠποῖ-- 

Ἰουθβ, ἀρὰ ποβ. δαΐθη [γ]νθῆνο αποάδατῃ τοΐαπαπιπὶ δὸ 

ἀπχθαμα.. οὐνοαπα ΧΙ π5, 15. {υπιοΐέρτιθ, σΘ θα] 1085. τ ρεΥ-: 

᾿ἴλπι, ΔΥΘΟΉ Πα ΠΟΥ Ἰ τΐ, ΠΌΠ ῬΟΙ Ὁ, [4 Ῥθτ. οἱ τἰξηαυα 

Τγ!αρανα. Ῥυοΐθυθηΐθϑ,᾿ δὲ ἱρίαχα; ἀδἕουσεπξ, Ὁ] ΘΕ. Γι θ 

Ἰξουτίάᾳοας, [6]1σοιέθ8.. 

ΔΡ. ΧΧΥΠΙ. [Π6. Δ61|6 15} ῬοΙσΠοτστπ ποπηθα ἃ 
ὌΙοΟΙΘ. «υτάθη,. (ονίρίπτα οἰξ ἀπα στη ΔΙ Ἰοττχη ααοααθ [δπηΐ-- 
ΙΔ 105 Σ κυβεουα ἘΟΣΙΕΙ ΒΗΣν, ἘΡΊΡ τα τοῦτες ἜΣΡΣΣ εἰ τη 



548 ΤΑΜΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΦΥΝΑ͂Μ. 

ἘΔ. Οἴιατε, ΨΙ. [550.] ἘΔ. Βα. τ. (6170 

πρόσθεν ἤδη διῆχϑον, ἡγοῦμαν δ᾽ αὐτοὺς οὕτως ὀνομάζειν 
τὸ σπέρμα τοῦ πηπευομένου φυτοῦ, παλουμέψου δὲ νῦν ὑπὸ 
τῶν πολλῶν πατὰ τὸν πληϑυντικὸν ἀριϑμὸν διττῶς, ἔγγιον 

μὲν γὰρ λοβοὺς, ἔνιοι δὲ φασηόλοὺς ὀνομάζουσιν αὐτοὺς διὰ 

τεττύρων. συλλαβῶν τὴν φωνὴν προφερόμενοι » καὶ διὰ τοῦτο 
στονοῦντξο ἕτερον ὄνομα τῶν διὰ τριῶν συλλαβὼν λεγομένου 

΄ φασήλου. τινὲς δὲ τὸν αὐτὸν εἶναι λέγουσι τὸν φάἄσηλον 
τῷ λαϑύρῳ, τινὲς δὲ εἶδος αὐτοῦ, τούς γε μὴν δολίχους 
τεπμαίρουτο ἂν τις ὀνομάζεσθαι τὰ “ηπευόμενα ταῦτα φυτὰ 

κᾷξ ὧν Θεόφραστος περὶ αὐτῶν εἶπεν ἂν τῷ ὀγδόῳ περὸ 
φυτῶν ἱστορίας: ἔχεν δὲ ἧ λέξις ᾧδε. καὺ τὰ μέν ἔστιν 

ὀρϑόκαυλα, καϑ'άπερ πυρὸς καὺ χρυϑὴ. καὶ ᾿δλως τὰ δύτώ- 

δὴ καὶ τὰ «“ϑερινά". τὼ δὲ πλαγιόχαυλα, οἷον ἐρέβυνϑοξ, 
ὄροβος, φακός" τὰ δὲ ἐπιγειόκαυλα, καθάπερ ὥχοος; πίοι 
σσς, λάϑυῤος, ὃ δὲ δόλιχος, ἐὰν παρακαταπήξῃ τις ξύλα 
μακρὰ; ἀναβαίνει, καὶ γίνεται πάρπιμος,᾿ εὖ δὲ μή; φαῦλος 

«καὶ ἐρημώδης. ἔκ δὲ τοῦ “παραπηγνύναι κελεύευν ξύλα μαι 
“πρὸ “αὶ, μὴ γενομένου τούτου, φάσκειν, ἐρημώδειβ αὐτοὺξ 

αὐτιά τπδτηῖηὶ, ἘΠΊΠτηο ἀπέοτη, ἱρίος πο Δρρ 811} τ6 ΓΘ η 
᾿ῬΙιανίαβε μουΐθηῇβ, αὔδην μι σα]σὸὺ ἩΠΙΘΥΟ, τι ὑπ 1115 

 ἱϊατίατα ποσαμιαπῖ; αμίααπι δμΐα πὰ παὸ, αι ῬΒαίθ 6105 

παποπραπί ψοοθηι Τρίαγ αυδίπου ΓὙ118 15 Ῥγοίουεηΐεθ, δο- 

απε ποᾶο Ὡομηθη. αἰψανιη ἋΡ 60, αποα ἐγίθτιβ [γ116}15 

Ῥγοπυποίαΐαν, ῬΠΑ[611 [ΟΠ]Π166Γ, οβιοίθηῖεβ, πὲ «αὶ Ρ1α- 

[ο]άτε δαπάθηη᾽ οτα οἰσοτοι]α οἴ ἄϊοατπῖ, 411 Ἰρῆπβ ἴρε- 

οἴθτα, ὈὉποᾶ ἕαμηθι δα ἄοιτομοβ αἰπϑὲ,, σομ͵θοΐαγϑ᾽ 4818 

ῬοΙίηξ, δοὸβ ΠΌΣΑ ΠΑΥῚ Ῥ]ατἴαβ Δ65 Ββουίθη 65, ν 6] οχ 115, 4086 
ὙΠΕορμταῆηβ 1π οὐΐαγο ἄΘ Ῥ]απίανπμι ΠΙΠοτῖα [ουὶρῆὲ δὰ 

Βᾶπο ᾿ποδαχῆ: ΖΞ αἰλὲδ᾽ ῳιρξαθηλ οατοϊέδ οἰδ ὀγδοξιιδ, {ξ ἐγΖ-- 

ὅδέοο, ἤογαθο δέ οπυγοῖτηο Κγωπιθηέαοοῖδ αἴθ αείεδνῖδ, αἴδὲδ 

αἰρέοπι ἐθηαῖθπβ ἔπ ἠαΐμς ρμοῤῥιιβ, τ οοογὲ, εὔρο, ζοηέξν 

αἰδῆθ ἀϊπυξ ργοοίαίξγυθ., ἐξ οροίϊζαδ, ρὲ, οὐσθγοεαθ; ἀἶσ-- 

Ζέοΐτδ τῬε7ο, ,ὲ ἐέσινα ἰοηράς αγλαθτέδ, αἰοθπαθέ οὐ Κρ έξεν' 

6ξ, αἰϊοφιωΐ τ,είοίεξ αι (εον ἰδ γοαζοξτεγ. Ἐπ 66 ἀπϊοπα, 
«ποα Ἰῆστια Ἰοηρα Τα δὲ αἴδρί, αἰπτνηαΐααςε; π1Π 14 “Βαϊ, ἔενῖ- 

᾿ 



ΒΙΒΑΙΟΝ 4. ; 843 

ἘΔ. Οματε. Ί. [829. 520.1 : Τ ΞΔ. ῬαΙ, ΤΥ͂. (512) 
ἀποτελεῖσθαν, τεπμηήραυτ᾽ ἄν τις, τὸν λόγον αὐτοῦ περὶ τῶν 

γῦν καλουμένων φασηόλων τε παὺὶ λοβῶν εἶναι. αὐτὸς δὲ 
λοβοὺς ὀνομάζει τὰ περιέχοντα τὸ σπέρμα τῶν τοιούτων͵ 
δυπρίων, ὅποῖόν ἐστι Φοπὸς καὶ ὄφοβος, καὶ πισσὸς, καὶ κύσε 
μος, καὶ ϑέρμος. ὥσπερ γὰρ τὰ σιτηρὰ ὑπέρματα περ γος: 
σὶν οὗ ἀστάχυες; ̓ν οὕτω τὰ νῦν εἰρημένα οὗ λοβοὶν καὶ τοὔῤ, 
γε δολίχους καὺ αὐτοὺς οὗ λοβοὶ περείσχοῦσι. χαὶ κατὰ τοῦ- 
τὸ οἶμαι τὸν ὅλον “αρπὸν ὑπὸ τῶν Φῦν ἀνθρώπων ὄνο- 
μάξεσθαι λοβοὺς, ὥσπερ ἀστόχυας ὅλους σιτηροὺς “ἀρπούς. 
ἴσμεν δὲ ἀαὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ἐν πολλῇ χρήσεν παρὰ τοῖς 
ἀνθρώποις ὕντων ὅλου τοῦ γένους τοὔνομα σφετερισάμενα, 
καϑάπερ τὸν κάλαμον, ᾧ ᾧ γράφομεν, καὶ τὸ μέλαν, ἐν τῷ 
περὶ διαίτης “Τηπορρότει οὕτως γέγραπται. οἵ δὲ πισσοὶ 

φυσῶσι μὲν ἧττον, διαχωροῦσι, δὲ μᾶλλον, ὦχροι δὲ καὶ δό- 
λιχοι διαχωρητικώτερον τούτων, ἧσσον δὲ 'φυσώδεις γ᾽ τροφύ- 
μώτεροι δέ, παραβάλλων γὰρ ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει τοὺς πιῦ- 
σοὺς τοῖς χυάμοις, ὑπὲρ ὧν ὡς φυσώδους ἐδέσματξος προεῖ- 

ρήκει, τοὺς δ᾽ [660] ὥχρους καὶ δολίχους ἐφεξῆξ γράφων, 

168. Τρίοβ τϑᾶαϊ, Ῥοῖεε χαΐβ οομήθοϊανε, Τρ αγη σοῦρὰ ἕδοοσα 
ἄθ 115, 4105 παπο Ῥμαίθοοβ [εἰ Β]τα 85 ΔΡΡΘΙ]απ; Τρῖδ 

αὐΐοπι Βΐαμαδ. θα ΔΡῬΘΙδῦ, ἀπὲ [δηγθι ΘοΥ τ, Το σιιχηάτατη, 

"ὀα]αδηιοα! εἶξε 168; δύναμι, ῥὴΐαγα,, Τὰθὰ ἃς ᾿πρίπτιθ, σοι- 

ἔϊποπί. Οποπιδαπιοδιτι δἩΐπαι ἐγαπιθπίαοδα [Γοραΐπα Γρτοῖβ, 

ἴΐα. τηοιπογαΐα 76 πὶ. ΠΤ ατιῖ8 ΘΠ δαϊὰν 5. αἴτια ἱρίοβ ἀυΐάθτα 

ἀοηοΠπο5. ΠΊϊατιαο σομ θη: ΟΡ Θαιπαπθ,, ὀρίπον; Θαπίαν 

Ἐπισξατα ἐδξατι στῖρο: πππιο΄ ΒΙ απᾶβ ποτα ανῆγ ἀπο τήοᾶο 
ἴοίοβ Τραμη θη αοθοβ᾽ ἐγαοίαβ Γρῖθα8. ΝΟΏ: τῆ ἀδίοια [αρίε, 
11 αυοαπδ τομ]έα 66, ἀπΐθη5 Ποτηΐηδ5. τη θα] τα ἀϊππ τα, 
4886. βο πο: 5. ἔοεπ5: ποπῖοη ΗΒ Αἰ ΘΥ 1... αὖ' σα] δγητῖθ, 
40 ΓοΥΊ δἰ πηι5... εξ αἰραιπθηΐητα. πὰ ΠΡΤΟ δαΐδι θ᾽ ταΐϊο.- 
Ἴ6 νἱούι8. ΗΤρροογαἴδβ: [οτρίππη Πο τοῖα ΖΙ πεῤμχῖς 
φιξαξην ἑηγατέ, {66 πιωρὴδ' ΡῈ αἰνεῦδ (οϑαγῦξ, θγ ΡΣ 
"αμέεην. οὲ αἰοἰζοβὲ, πὲθ φωξαίοπν (δοδαωτξ, σοἰογῦιδ, φ θοῦ 
πιδητδ Λε γιαῤῥυϊεγυξδ' δέ: πλοέγξωώπέ ὐϑοτέμδ... Οἰασα επϊνὰ, 
Ηἱρροογαξεβ. Ηἷ8. νευθ18. ΤΙ {α}185 σοπηραταῖ, ἀπατσεπι Ῥεῖηϑβ, 
Ἀξ᾿ ΟἿΒῚ Παία]οη, ταθαιίποσαῖ, ἀεϊπᾶβ δεν ταβ οἱ Δ] Το Πο5 



544. ΓΤΑΛΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΦΡΟΦΩΝ ΦΥΝΑ͂ΝΜ.. 
ἘΠΛ. ΟΒατε. γΙ. [220.] Ἴ ἘΔ. Ῥεῖ. ΥΥ͂. (617. 

ἐνδὲίκνυταν τῶν ὁμογενῶν. τὺ τοῖδ “προειρημένοις σπερμύτων 
εἶναν τὸν δόλιχον, καὶ μάλιστα. τοῖς ὥχροιε: ἀλλ᾽ ἔκ τοῦ 

μηδ᾽ ὁλως αὐτὸν μνημονεῦσαι λαϑύρων᾽ καὶ φασήλων ὑποψίῳ 
φίξ. ἔστιν; ὡς ξπείγων “τῶν σπερμάτων. τύ ἐνδεχόμενον. εἴῃ 

εκλῆσϑαυ δόλιχον. εἶ, δὲ χοὶ τοὺς φασήλους τύς. ἐν τῷ 
γένεν τῶν. Σωϑύρων περιλαμβάνει, τῷ 75 τοὺς λαϑύρους μὴ 
δύνασϑαν λεχϑῆναι δολίχους ἐν τῇ προειρημένῃ ῥήσει, δια- 

φυγεῖν οὔχ οἷόν τε. δαὶ “Τιοκλῆς δ᾽. ἐν τῷ ἐὐτοθιῖ χοατα- 
λόγῳ. κυάμους, πρῶτον ἐϊπὼν; εἶτα πισδοὺς; ἐφὲξ ἧς γράφει 
λατὰ λέξιν οὕτωδ: ᾿δόλιγον δὲ τρέφουσι μὲν οὐχ ἧττον τῶν 
πισσῶν, ἄφυσον δ᾽ εἰσὶν ζέμρ δπεληξίσθ,. ΤΟΣ ἡδονὴν. δὲ 
καὶ" διαχώρησιν χείρους. ἀλλὰ χαὶ, οὗτος ἐφεξῆς ὥχρων μὲν 

'καὶ. φακῶν, ἐρεβίνθων. τε καὶ ὀρόβων μνημονεύσας, πίρα- 

“λητὼν. δὲ τὸ τῶν λάϑύρων Ὄνομα, τὴν. αὐτὴν ᾿ ἀμφιβολίαν 
παρέχει. καί τις δύναταν λέγειν, ἕν εἶναν γένος. ταῦτα 
πάντα, λαϑύρους, ὠχρὸυς, φασήλους, ὀνόμασι πλείοσι πκεγρη- 
μένα, τάχα μὲν. ὡς κίων. καὶ στύλος. δὲ κατά τινας ἐμῴαι- 

Νξ , ᾿ ᾿ Ἀρς, τὰν Ξ 

ΔΙοσῖραῖ, ἴῃ, 60 βργήποαῖ, 461: ΘΠ 0. δ᾽ αβάδηι εἴἴ6 σθιθρί 5. ὁπ πὶ 

Ῥνάϑάϊοι5. ἔθ 1 1])1|5.,. ΘΕ, ῬΟΙΠγητιτν οσγὰ ουν 1119, Ψ ΘΥπα 

'ἀαθτα ἨΠ]1181) ΤΟΥ 5. ΟἸΘΘΤΟΙ]66. δτιὲ ὉΠΑΙ6]1: τηθηοποια 

Σερευῖε, ΓαΓρίσαν! ἀποδεαιημοᾶο. Ροππημβ; 1ΠΟΥ ΠῚ [δπι]-- 

σαι, αποδάδιι Ἰίοογθ ἀρΡΘΊ]ασθ ἀο]!οΠο. Οποά ἢ 4α}5 

ῬΒΔΙ6105. σποσαθ 1: οἰ σου οπ]αχτν σΘΉΘΥΘ γὙϑρομδέ, ΠΘΡΑΡΒ 

ξαϊῖθυν τιοπ Ῥοΐουϊξ, ααίπ οἱσογοιΐαθ ἴτπι ρυδθάϊοία οὐδίϊοπθ 

ἀΟΙΙΟμΣ ἀρρϑι}]ανὶ ααραπξ;. Ναπι οἱ. [9160165. ὅτι Ἰϑσπμηλ πα 

Οαἴαίορο πὸ ἔαραϑβ ῬΥΪπηα5 τϑοθηίαϊξ, τῆς οἱΐα, ἀξίποορϑ 

α΄ νοῦραπι ἢς [ουῖρῖς. «Το ϊξοϊιΣ ΦΦΥΟ χιογα τρέχε ψιαπῦ 

Ῥέα πιρέτζμπξ; ργαθέετεα Μάξις Μεπυίδέεν" φωτεγιξ ; σιροαῖ “670 

«αὐ {ιαρξέαέεην ρον ἐξηλσξ. ας «ἴδ᾽ οἔζΟγἘ67ι: 5. τλγυευέχτ. Ὑ8- 

ΦΌΧΩ 15. ἀποαπθ ἀρίποερβ οὐν δα, ἀαϊᾶοπι, δὲ Ἰϑπ 5, ἘΣ οἷ 

ἜΘΥΪ5.... οὕ ΟΥΟΡῚ ΤΠ ΟΠ ΘΙΗ ξδοὶουβ 4. Οἰσογοι]αθ ἀπίοχα Ὧ0- 

3061. ῬΥΔΘίθυυη ΕΘ 115. δατάθμ Ῥγδορεὲ ἀπρτζαϊϊοτοηι.. - Βὲ- 

ὍΘΕΘ. ἴαυιθη απῖδ ῬοΙΡ, οπηλία Παρον ΟΥυ 145; οἰσοσοαα, 

ῬΒαίδϊοβ, ὑπῦπηι.- 66. σθμηβ, ΨΟΥΠΙΩ Ῥ]αΡῖρτιθ τιον 1 15 

ΔΡΡβῆ αν, ουίαῖβ τα. Πγ στη, δὲς δοϊαγηπατα Ῥχορίοσ. 4π88- 
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ἘΠ. ΟἸίαττ, δ: [9550.1 τ ἘΔ. Βα, τγι (ὅτγ.) 

; ψομένας αὐτοῖο : :διαφορός," ἀλλὰ ἐό γε τοὺς -δολίχους οὔχ 
ἧττόν τὸ τῶν πισσῶν τρέφειν; ἀφύσους τε εἴνοι παραπλης 
σίως ἐκείνοις, ἔγδεικτικόν ἔστυ τοῦ κεκληγκέναι. τὸν ΖΠιοκχέῳ 

τοὺς νῦν ὀνομαζομένους φασηόλους οὕτως. ὃ γάρ τοῦ λάϑ' υ- 

ρος οὗ“ ἔστιν ἀφυσότερος πισσοῦ, παϑάπερ οὐδὲ ὦχροοο, 
οὐδὲ φάσηλος, εἴθ᾽. ὃν γένος ἐστὶν, ὥς ἔφην, εἴτε καὶ 
διαφοραί, τυνὲς ἑνὸς γένους ταῦτα, Φιλότιμος δὲ καὶ Τῖρα- 
Ξαγόρας οὐδενὸς τῶν . τοιούτών ἐδεσμάτων ἐμφνημόγευσαν, 
ὅτι μὴ κυάμων τε, καὶ πισσῶν μόνων, ὥστε παρά γε τού- 
τῶν οὐδὲν ἔχομεν εὐπορῆσαι περὶ τοῦ τῶν δολίγων ὀνόμα: 
τος; ἐφ΄ ὅτῳ πράγματι τέταπταν.. καὶ τοίνυν παλείτω μὲν 
ἕκαστος, ὧς. ἂν ϑέλῃ, τοὺς γῦν ὑπὸ τῶν πολλῶν͵ ὀνομαζο- 

μένους φασηόλους τε καὶ λοβοὺς, ἰ ἴστω δὲ τὴν δύναμιν αὐτῶν 
οὐσᾶν, οἵαν Ζιοκλῆς εἶπε περὴ τῶν δολίχων, ἐγγὺς δὲ τῆς 
γνώμης αὐτῶν καὶ ὃ ἔν τῷ περὶ διαίτης “Ἱππουράτης γρύ- 
“ψας ἥκει, τοὺς ὄχρους. καὶ τοὺς δολίχους διαχωρητίχκωτέ- 
ρους μὲν εἶναν τῶν πισσῶν λέγων . ἧττον δὲ φυσώδεις καὶ 
τροφίμους εἶναν αὐτοὺς μαρτυρξϊς καὶ γὰρ. οὕτως ἔχει, πλὴν 

ἄσμν ἀΠογθηαθ, α066 ἴπ ξρῇβ ἱδρρατϑηξ, ον ΐϑιηθα 

ποῦ ἀΟΗΟΘΗΣ ποῖ ταΐπτιβ. Ρ1Π|5. πτιέγίδηΐ,. ἔπη ᾳποά. ἀοαπα 

8δο Ῥι[ἃ Ῥαΐα φατοαπί, ἱπάιοῖο, οἴβ ἄερϑξ,  ιοοίθ. ἅ011-- 

ο05 'Δρρ6114ῇ8,. «ο5. σεστῖο ῬΙμαίϑοῖοσ. Ἡριΐπαηΐ; Παιάθηι 

οἰοουουϊα που τᾶ οῖβ (πδπι 18. Εοία ᾿οατθί, ἀν σας τὰ 
ΘΟ οὺν 8, τπδο Ρμ8161π5,; ἔνε Βδος (πί. ἄϊπχ1) ππππν, 86 - 

ΠῺΒ, ἤν τπηϊὰ8 σϑπουῖβ ἢπὲ αἰ ουθη δα. ῬΒΙΠοτητιϑ: δπ-- ἡ 

ἴθι, εξ Ῥγάκαροναβ. ΠΏΠΙ1Ὲ5. οἰρούπτ Ππ] 8 ΒΊΟΣ. γηθηΐπ6:- 

γῦμῦ, ἩϊΠ ΤΑΡαττιαν ἀτυιξαπαὶ οἵ ΟΊ ΓΟΥτιπτ. «πδιλοΡτογῃ αἴ:- 

ἘΠ ςχ 1Π115,.. φαάπαγη ἀο]οπουπσ., πομλῖσθ ἤστι Ποοῖτε, 

Ῥο[Παηγῃ5. οΟ]] σου, Ἰΐδαμθ ϑοοθὲ ααΐίβαμα, απὸ Προαῦ π0-- 

Ῥλΐη6,: 4808. Χπεπο στ πισο ὉΠ αΓαῖος δὲ δΊψα 5. ἀρρϑ!Π]Π δέ, ἄπτα 

[οἴαῖ, 66 ἰα]δνὴ ορείποθ Ἐοαϊξαῖοιι,. Ομ] 5061 1Ο 6165 [4911- 

Ομῖβ. δε ρα, -Α᾿ φα7α85 [δηϊθη ϊαυα Ηϊρροοζαΐοβ. ἴῃ Ἰίρνο 

Ὠς. γαϊοιθ υἱοΐτβ ῬΡοΟΡβ δορϑαῖί;,, αππτ ἡπφπ1, οΥνα1165 

οἵ ἄἀο!τοιοβ. ἴδοῖ]α5. ἀ6)1ο:, ἀπαπι ῥἷΐα,. δὸ υαΐπτιβ. ᾿πΐϊαγοι 

Ῥιδθίεσθα δ]εσθ ἱρίοβ ἑοβαηΐοσ. Ναμι 18. τ88. πᾶροῖ;. τὴ 8 

ΟΑΙΕΝΤΙΒ. ΤΟΜ, ὙἹ. : Μιὰ 
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Ἐὰ. Ὅματε, ΥἹ. [ὅ50.1 Ἐπ ᾿Ἑᾶ. ΒΑΓ, ΤΥ͂. (δ17) 
ὅτν οὺν τοῖς λοβοϊο ᾿ὅλους ἐσϑίουσυν ἕευ χλωροὺς ὃ ὄντας 

αὐτοὺς οἵ ὄνϑοωποι δὲ ἐλαίου καὺ γάρου τοὐπίπαν" Ἔγνου 

'δὲ χαὶ οἶνον ἐπιβάλλουσιν. εἰς ἀπόθεσιν δὲ, οὗ χρῶνται, 

κοϑάπερ τοῖς πισδοῖς᾽ ὑγο ὄτερον “γὰρ ὄντες τὴν φύσιν 

εἰώθασι διαφϑθείρεσϑιωι. τῷ. βουλομένῳ δ᾽ ἀσφαλῶς ἀπο- 

᾿ϑέσϑαν καὶ τοὐτους, ὥσπερ ὃ ἐμὺθ᾽ “πατὴρ ἔπσίεν, ξηραντέον 

ἐστὶν ἀκριβῶς αὐτούς" οὕτως γὰρ ὅσηπτοί 1ε᾿ χιαὶ ἀδιάφϑο- ἷ 

θοι μένουσιν ὅλῳ χειμῶνι, τὴν αὐτὴν χρείαν τῷ πισσῷ παρε- 

χόμενοι. τῶν ΤΠ δέ τις ἐν Ῥώμη 'διατρίβων ἔλεγεν, ἂν 

Καρίψ κατὰ τὴν ξαυτοῦ πατρίδα ἈΘΑΟΉ ΜΈΝΗΝ ᾿Κέραμον 

σπείρεσϑαι τοῖο ἄλζχους ὀσπρίους ὡσαύτως τοὺς δολίχους ἐ ἐν 
ταῖς ἀρούραις, ἔχοντας τὸ σχῆμα προμηκέστερον λαϑύ ὕρων. 

Κεφ. «θ΄. [Περὶ ὀρόβων.] Οἱ βόες ἐσθίουσι τοὺς ὁρό-- 

βους πάρ ἡμᾶς τε καὶ αλλά πολλὰ τῶν ἔϑνῶν ὕδατι πνος 
γλυκανθϑέντας", οὗ δὲ ἄνθρωποι τελέως ἀπέχονται τοῦ σπέρ-: 
ματος τόὐτου, καὶ 7ὰρ ἀηβέφνανόν ἐστν χαὺ καπόχυμον: 
ἐν λμυμῷ δέ ποτε μεγάλῳ, καθὰ. καὶ “Ἱπποκράτης ἔγραψεν, 

ἐξ ἀνοαγχὴς βιαίαξ ἐπ αὐτὸ παρογίνογτοινο, ᾿προπαρασχευάς- 

ἀπο ἱπίορτοβ δὲ δἰϊαυημτη) ὙἸΤΙ 65. πτια οππὶ [π|5 ΠΙΤ 5 

δὰ οἷ οἷν σαυὸ ἀξ ῥ]ανησμι ΠσΠλγ165. ἡπαηθππε; ποπ- 
τ 111 αὐίίθι ϑΙήσπχα. δέϊαπι δἀϊιοίαπί. 56 665, πὲ ρί[α, ποπ 

τ ρόμπ! ῥτορίοΐ: πυγοϊάτξαΐθπὰ οορίοποῦθιι; ὀμ7π85. οδοδ- 

ἤοπθ [ο]ομΐ σουγπηρί; ἀποᾶ ἢ ἀΕἰ8 605. «ποθ [θουσ 

ψ τ τ ρόπεσθ, Ββοθ ῥαΐου ταθὰθ Του αθαί, Ποσατα ἱρίοθ., 

Ῥεμεα5. ὁρουϊεί; Πὸ δῖ Πγοῖθ. ἰοΐα τηαποπέ ἱπηρυίγ68 

68 2πόουυαρι, δα ᾶθῃι Το 15. πἰαχη απθηὰ οἱΓ8. Ῥυδείϊαηεδ. 

“Οὐδ τηδουππλ ἀπ οου τὰ ΒΌΤΩΔΘ 456118 121] πᾶγταγίΐ, 

ἴῃ Οατία ἱπ Ῥαΐγία “χα, ἀπᾶπὶ Οδγαιηπτὴ ἀρ 6] α]αΐ. ἱπ 

ἀρῦῖβ ἀσ]Ἰὁμο5. πο Αἰ1ξον ἀπᾶπὶ 4116 Ἰοσυμηῖτια [67], ἔρτι- 

Τα] 605 Πα Οτ δ. ΟἹ ΘΓ. 15. ἸοτσἸοτθσα, 

Οδν. ΧΧΙΧ, [068 δῃνὸ.} Βονδβ ἔμπα δρπᾶ πο5, άπ 

δρτιᾶ 1165 Ῥ] θρᾶβαιο σϑπΐδβ ὀυσιατηι θ εἴτι τη δαπ8 ἀπ] ογαΐαπι 

Ῥαϊουπίατ; ΠΟμΊΣ 68, σΘΙῸ ἃ Ἦοο ἔδυ ργου 5 ΑὈΠπτδηξ; 

οἵ επί ἐπίαανι Ππηπγη δὲ ῬσανῚ ΓασοΣ ; ἴπὶ χπᾶρτια ἴδταθη ἤδη 6 

(ᾳπεπιαάμηοππι ἨΙρροοταΐεβ ἀποαθιθ [ουρ ἢ!) ποοοίπίαΐα 

οοδοῖδ᾽ αα ᾿Ἰρίυγη ποππυπαπαηῃ δοσοαπηϊς ἘΝ ψοτο δ 
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ἘΔ. Οἰιαττ, Ί. 680, 561.1 ᾿ς «, 38. ΒαΓ. ΤΥ. (ὅ17:51:8,}: 
ζόντες δ᾽ ἡμεῖς, ὥσπερ. τοὺς ϑέρ[5διμους; χρώμεϑο, μετὰ 
μέλιτος τοῖς ὀρόβοις, ὡς φαῤμάκοις τῶν “ἀτὰ ϑώρακα κοὺ 

πϑεύμονὰ παχέων ὑγρῶν ἐκρουϑαρτικοῖς." ἧττον δ᾽ εἰσὶ Φαρ- 
μακώδεις, ἐν αὐτοῖς οὗ λευκοὶ τῶν πρὸς τὸ ξανθὸν. ἢ ὠχρὸν 

ἀφισταμένων. ᾿ οὗ δ᾽ ἀφεψηθέντες δὲς ἀπογλυλανϑέντες τε 
δὲ ὕδατος πολλάκις ἀποτίθενται μὲν τὴν ἀηδίαν; Σ᾿ ἀποτί-, 
ϑέενταν δὲ σὺν αὐτῇ καὶ τὴν ῥυπτικήν τὸ καὶ “ἐβμηείχην, 
δύναμιν, ὥστε ὑπολείπεσθαι. τὸ γεῶδες αὐτῶν τῆς οὐσίας," 
δ χωρὶς πιβρύτητος ἐπιφανοῦς ἔδεσμα ξηραντικὸν γίγνεται. 

Κὸφ; 1. [Περὶ σησάμου καὺ ἐφυσήμου.] «Δυπαρόν “ἔσει, 
τὸ τῶν σησάμων ὁπέρμα, διὸ καὶ" τάχιστα χείμενον ἐλαϊηρὸν 
γίνεται: διὰ τοῦτο οὖν ἐμπίπλησί: Ἔξ τοὺς ἐσϑίονταξ αὐτὸ 
Ταχέως, ἀγατρέπεν τε τὸν στόμαχον," καὺ βραδέως πέττεται; 
δαὶ τροφὴν δίδωσι ἐῷ σώματί, λιπαρᾶν. εὔδηλον οὖν, ὅτὶ 
ἡύνον. καὶ ῥώμην, ἐνεύθ'έναν τοῖς καξὰ τὴν γαστέῤα᾽ μορίοις, 
οὗ δύνατώι, : παϑάπερ οὐδὲ ἄλλο τι τῶν. λιπαρῶν. ἔσει δὲ 
ποχύχυμον; καὶ διὰ τοῦτο. οὐδὲ διεξέργεταν τοχέῶθ: ἐσϑίουσε: 
δὲ αὐτὸ μόνον μὲν οὐ πάνυ τι, (618) σὺν μέλιτι δὲ ἀπέφϑῳ; 

εὐ δεπὶ ταοάππι ἄδο ἰαρῖπος Ῥυδοραιαμΐοβ, δένίσ σάτα 
ΤΩ 6116 τιηγαῦ οὐα τη θαϊοαιηθπ 15 ΟΥ̓ ο5. ἸΠουα 8. δὸ Ῥι]η10-- 

τὸ πατηογὲβ ὀχ ρατθαυτραδ. ῬΟΥΤΟ, ἱπΐον δυΐα αἱρᾶ σηϊητ5 

[ὰπξ, πιραϊσαπιδηίοία 115, (ἀδ6 δᾶ. δαντλεπι δα! ΡΔΠΟσ θην 

τοοοᾶππί, Οπαα σατο οοοία. 018 ἐπονίαξ, οὲ ἢι δαία 146}: 

ἀάεμι ἀμυϊοογαῖα, ἱπΓλαντξαΐοια ἀπιάξεια ἀθροπαπε, [εα πᾶ’ 

εἴἴαπι απ 66 ΔΡἢδυρεμπᾶϊ οὲ ἐποϊάθπαϊ ἐαουϊίαΐοιη, τ (614. 

Δη. οἷβ: Τα πδτ τδυσϑίμεῖβ᾽ Γαἤανιτία, ᾧπαθ ΓαΡΠ δγεῖα α11-- 

ταθηΐπτη πε, - ποῦ ΟἾΣα ἘΠΈΦΙΣ ΔΥΠΑΤΟΥΘ πα ἀεξβοοαθιάν 

Ὑπὰ “Βαρεί, ΐ 

ἔαρ. ΧΧΧ, [θὲ [εἴδδιδ δὲ ἘΣ ϑοίμμη Γδυα δ 

Ῥίπρτιδ εἢ, -Ἰἀθουια τόροβαιμ οδ]ου τα πὲ Ὀ]εοίατα ; ἀπ881- 
Οὔθῆι ᾿808, αἱ 1ρίο γείοαπίαν, 66] νον ἱπιριθὺ Ποπιθομττας: 

4πὸ [νεγεξ ας ἕατᾶο- -δοπου ξεν ρίπσιδατιθ ΘΟΥΡΌΣΙ Ῥέαθρεΐ 

ΔΠπηθπΐατα. ζατιδξ ονρο, ἀποᾶ ψεπένὁΠ|1 ραν θτι8 ψ σοῦ θη 

ἃς του" αἄάοτο πδαμ; αποβιαθπιοᾶπτῃ πϑαῖα Ἰτππᾶ παν 

Ρίπριιο, ἘΠῚ ἀπέεπι οξαίῃ [ποδὶ; Ἰἄδοσπο ποτ Ῥγορδνε ῥ9ττ 
αι, Τρίο. ἀπίδπι [οἷο ποῖ δαπιοάται ψαίοπαίαν, ἔβα στ 

τὰ 2 
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Ἐᾶ. Οματε, ΨΊ. [551.1: τ: ἙΑ. Βαῖ; ΤΥ. (518.)} 
᾿ τὰρ καλουμένας ὑπὸ. τῶν πολλῶν σησαμίδας. ἀναπλάττοντεο. 
ἐπιπάττουσι δὲ χαὶ «τοῖς. ἄρτοις αὖτό. ὥσπερ, δὲ πέγχροις 
ἔλυμος, ὃν καὶ μελίνην ἔφαμεν ὀνομάξεσϑαι, παραπλή- 

σιον μέν πώς ἐστιν, χεῖρον δὲ 1 πάντη; κατὰ τὸν αὐτὸν τρό-. 
πον ἐρύσιμον σησάμῳ κατὰ τὴν τοῦ σώματος οὐσίαν ὅμο-. 
γενές πῶς ὃν, ἄηδέστερόν. τ' ἐστὶ. βρωϑῆναν, καὶ τροφὴύ 
ἥττονα δίδωσν τῷ σώματι» παὶ πάντη χεῖρον ὑπάρχει. . 9ὲρ- 
μὰ δέ ἔστε ταῖς πράσεσιν ἄμφω, καὶ διὰ τοῦτο καὶ διψώδη. 

Κεφ. λα. [Περὶ “μήκωνος σπέρματος.} Τῆς ἡμέρου μή- 
χωνος σπέρμα χρήσιμόν ἔστιν ἐπιπαττόμενον. ἄρτοις, ὡς - 
ἥδυσμα; καϑάπερ καὶ τὰ σήσαμα. βέλτιον, δ΄ ἐστὶ τὸ λευ: 
χότερον σπέρμα τοῦ. μελοαντέρου, δύναμυν δ᾽ ἔχει ψυχευχὴν, 

χαὶ διὰ τοῦτο καὶ. ὑπνωτιχκόν ἐστυν" εἶ. δὲ. καὺ πλέον 

ληφϑείη, καὶ καταφορικὸν γ΄. καὶ δύσπεπτον, ἔτί. τε τῶν ἐπ. 
"ϑώρακος καὺ πνεύμονος ἀναβηττομένων ἐπισχετικόν, ὠφελεῖ 
μέντου τοὺς ἔχ “εφαλῆς καταῤῥοϊζομένους λεπτῷ δεύματι. 
τροφὴν δὲ οὖς ἀξιόλογον παρέχεν τῷ σώματι: 

ἐ 

746 116 οχὐθᾶο, απ85. σαΐσο [οἰδυηῖ845, σοοατξ, εἰησεοηξοβ. 

Ῥαηῖρυβ οἰΐαπῃη Ἰπίροτσιίαγσ, ΦῬῬοῦτο: αῃθηηδατηοάπη,, 1}1110. 

φαπίοππι (αποα. οἰϊαην μελέγην ἀἰκίτητι5 Δρρ611τ:) 4[Πτηῖ16 
φαΐᾶοια αποδεαιατηοᾶο εἢ, σογαμ ἀπάθαπδατια ἀδίουίπβ, δᾶ 

εαπᾶθι. τιοδπη,. οἵ [δἴαμηο. ουυῆβπηπην. οοΥρουῖβ .ΓαΡαπία 

αποάατα ρδοΐο εἴ αἴηθ, [δα -1η οΡο, εβὶ τοίπανμιβ,  οοΥν 

Ῥονίᾳμθ. δἰ᾽πχθηΐανα Ῥαγοῖτβ Θσ θὲ, Ῥυδθαϊοίοαπθ, οπηπῖτπο 

«ἢ ἀείενία8. Οδοίθυασα. αἰστιγη ατιθ᾽ ἔθη ρογαιηθηΐο. οἱ: ο411- 

ἄδην, ὉΡ ξβαπιααθ: οδτιίατη. {ἰ1πγ. οἰίαγη, οκοῖξαξ, 

αν. ΧΧΧΙ. [6 ραρανϑὺὶβ [ϑπιῖη6.1. ϑαΐνα ραρανοτῖϑ 
ἴουαοι Ραμ 5. ΓΗΔ δν, οθα: οομαϊγηοιέαμπι, Ἱπ ΡΟΥ ΟῚ ΠῚ ΠῸΙ. 

ἴξουβ δὸ [βδυιηση ,. θυ άχα, δ] θτι) πΐργο ργαθῆδί. Βορῖσο- 
Ταυιαϊ. ἀπέοτι μαρεὲ ἔδουαΐθπμ, 1ἀοοαπθ, Γουγ τη ἔϑυτι. «οἴ απὶ 

οἷ, «τοῦ ΠΕ Γατηρέππι προ δ]1π5 ξαου,. οαἴαρπονδμ ἱπαποοῖ, 

ἀπο Θααθ σομοοα ϑίαυ: Τρμροὲ Ῥτδθίοσθα 4πα8, δχ ἔμογᾶθθ 

46 ῬαΪτηοπθ ἐπ οχρθπηΐαν. Οομξεγέ νϑτο 115, φαΐ. οαἴανπ 

γ}15. ἔπχτ ἔθη ἃ σαρίῖε ἀεΠποιεθα5, ηεπαπίαχ: ΟΟνΡΟΥΪ 

Αι ἔθ ὙΠ ]]Ππ|ῃ} πο ΒΊΟΣ 116 ὑνδοῖαι ΔΙ 116 ζτ1.. 
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ἙΔ. Οατε, ΨΊ, [5ὅν. 562. Ἐά. ΒΑΓ. ΤΡ. (5:8,) 
Κεφ. λβ. [Περὶ λίνου σπέρματος, Ὁ. καὶ συνϑότως 

ὀνομάζουσι. λυνόσπερμον.} :ἀρῶνταν μὲν αὐτῷ καὶ φρύγοντες 

ὄνοι; παϑόπερ τοῖς σκευαστοῖς ἁλσὶν, ὡς ὄψῳ «μετὰ γάρου, 
.χρῶνταν δὲ χαὶ μέλιτι φυρῶντες. - ἐπυπάττουσν δὲ ἔνιοι καὶ 
τοῖς ἄρτοις αὐτὸ, καποστόμοχόν τε. καὶ δύσπεπτον ὑπάρχον, 
χκαὺ τροφὴν ὀλίγην τῷ σώματι παρέχον. εἰς δὲ διαχώρησιν 
γαστρὸς οὔὐ ἂν ἐπαυνέσαις οὔτ᾽ ἂν ψέξαις αὖτό" μετέχει : 

γε μὴν βραχύ τι καὶ τῆς οὐρητιπῆς δυγάμεως, ὁ μᾶλλον 
γίγεταν. φανερὸν, ἐπειδὰν φρυγὲν. ἐσθίηταν" τηνικαῦτα δ᾽, 

; ἵστησί πῶς μᾶλλον. τὴν γαστέρα. χθῶνται δ΄ οἵ Ζατὰ τοὺς 
ἀγροὺς ἄνθρωποι πολλάκις. αὐτῷ, μετὰ, τὸ φρύξαι. καὶ λειῶ- 
σαν μέλυ μιγνύντες, 

Κεφ. 1γ. [252] [Περὶ δυμίνθο Καὶ τούτῳ χρῶνται 
φρύγοντες, εἶτα λειοῦντες, ὡς ἄλευρον γενέσϑαι,. μυγγύουδυ ᾿ 
δ᾽ αὐτῷ χαὶ μέμτορ. δλίγον δ᾽ ἔχει. τὸ τρόφιμον ἐν ἑαυτῷ, 
μεταξὺ τὴν φύσιν ὑπάρχον ἐρυσίμου τε καὶ “υμένου.. 

Κεφ. λδ΄. [Περὶ καννάβεως σπέρματος;1 Οὐχ, ὥσπερ 
αὐτὸ τὸ φυτὸν τῆς καννάβεως ξουκέ πως τῷ ἄγνῳ;, καὶ τὸ 

ι 

Ο4νΡ. ΧΧΧΙ. [6 Τῖηϊ [ϑυνῖπιθ, ἀποᾶ ἴθι σοιηρο τσ 

ποχηΐμ Ἱπιορογπίοι. ἀἸοιξην.} ἸΝΟΠΗΤΙΠῚ ἔρῖχο αὐτάθαι τρῖο, 

τῷ ορίομϊο, στη σᾶγῦο ποῖ ἔεο5 δ 6010 (416. αὐπηΐαῦ:; 

τπἰαπίαν ααΐδηι οἱ 1611 Ῥευπηοοπίθα; φυϊδάπι βαρ 

ἀποχας ἱρίαχη αἰρογριιιί. ϑίοιπδομο αὐΐεη ποχίσι εἰ 

οἵ οοοία  ἀ181ς116, εχισαπηπιηπθ. ΑἸ πη θυ χη ΘΟ ΡΟΣ: Ἐκ ΐθ οί. 

Ουοὶ νεῦὸ δα νϑη[15. ἀο᾽θοιοποπι Ρεγῆπεί, τρίαπι τῖθο 

ΡΤΟΡαν οΥῖβ., πθο᾽ νἱπροταχβ; δχίρτιθτι ἰάίηθι τηονϑηᾶδα 
Ὀχῖπαθ μαροῖ. ἑαου]αίομι, απαθ᾽ γπδρὶ5 ἀρράτει, σαι ἔγῖ-- 

Σάμη Γἀταττα: ἕσπο ἀὐαξοπι αἰντιτη ἀποίπο τηᾶρῖβ ΠΗ͂, Βα- 

ἢτοῖ απέοπι Ἡου165. 60. τιξα τ ἔν 1 ΡΘΠΊΤΒΙΕ ΤΡ ΕΥκο ἰαΐο-. 

«6, χη8} ἀπ οοηΐεδ. 

σαν. ΧΧΧΠΙ, [θὲ Πιογπεῖπο.] Ηοο ἀποπο βεῖχο αΐατι-- 
ταν, ἀοιπάβ φαΐθητβ Ἰδενιρδηΐ, αἱ [ατῖπα ἐναδαΐ, 1281 αποσὰέ 

1 δαἀπιίσοπέ, Ῥανπη ἴπ [6 Ἰρίο παρεῖ αἰϊηιθμεῖ, τὸ ᾳαοά 

τηθᾶϊαθ ᾿πέϑυ' ΟΥ̓ Πχηπγα δὲ οατηλιπιη δὲ τιδίστασ. 

Οαρ. ΧΧΧΙΨ: [Ὁ οδτπα)15 Γοπηῖ116.7 Νοπ, ααοησαδμιο- 

ἀππι ραπία ἐρία οαμναὐῖβ ν"οἱ ααοδαμπηπηοᾶο εἢ Πμη1115, τα 
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ἘΠ, Ομιατε, ΨΊ. [5521 ἘΔ. ἜλΓ, τῦς (5ὅ18.) 

ὁπέρμα τῷ σπέρματι παραπλήσιόν πώς ἐσεὶν τὴν δύναμιν, 
ἂλλ ἀποκεχώρηχε πάμπολυ, δύσπεπτόν τε καὶ καποστόμαχον 
ὃν; καὶ πεφαλαλγὲδ, καὶ πακόχυμον. ὅμωρ δ᾽ οὖν καὶ τοῦτό 
τινες ἐσϑίουσιν᾽ φρύτταντες ἅμα τοῖς ἄλλοις τραγήμιάσιν, 

ὀνομάζω δηλονότι τραγήματα, τὰ περὶ τὸ δεῖπνον ἐσϑιόμενα 
τῆς ἐπὶ τῷ πίνειν ἡδονῆς ἕνεκα, ϑερμαίνει ἃ ἱκανῶς, καὶ 
διὰ τρῦτο καὶ κεφαλῆς ὃ ἅπτεταν βραχεῖ πλεῖον ληφϑὲγ, ἀτμὸν 
ἀγαπέμπον ἐπὶ αὐτὴν θερμόν τε ἅμα χροὶ φαρμακώδη. 

Κεφ. λε΄, [Ἰπρὶ ἄχνου σπέρματος.) Καὶ καϑ' αὗτο 
τοῦτο φρυχῤμεγον ἐσθίξται, πετειστευμένον ἐπέχειν τὰς ἐπὶ 

ἀφροδισίοις ῥρμὰς γινομένας; τροφὴν δ᾽ ὀλίγην δίδωσι τῷ 
σώματι. ταύτην ξηφαίνουσαν μὲν καὶ ψύχουσαν, ἄφυσαν 
δ᾽ ἱχανῶς: κατὰ; πάντ᾽ οὖν ταῦτα ταῖς ἀγνεύειν ἀφροδι- 

σίων βουλαμένοις ἐπιτήδειόν ἔστυ" διὸ καὶ τοὔνομα τῷ 
φυτῷ τεϑεῖσϑιαν τοῦτό φασιν. κξφαλῇς δ᾽ οὖχ ἅπτεται, 
καθάπερ. ἢ πανναβις. : ἘΠῚ 

“Κεφ. λς΄. [Περὶ ὦ ἄφάπης καὶ βυκίου.] {τὸ σχῆμα τῶν 

σπρομότων τούτῳν οὐ στρογγύλον ἐστὶν, ὥσπρο τὸ τῶν κυό- 

ἔθη: Γομηϊπΐ Γαομ] αἴθ οἢ [τη116, [δα Ρ᾽μπτίπχσχη ἀΡ ὁο ἀ1ΠΠ|668, 
τιξ αποᾷ οοπσοοία δὲ 41ΠΠ|ς116, Πουπδομοαμιιθ. δὸ ΘΔΡΙ ποοσραΐ, 

Ῥυδυίαμε δὲ ἴμοοῖ. β''πὲ ἰαιπθῃ, 4πὶ βὸ (ποαπθ ἔτῖχο οὶ 

Ὁ1115. Ἰσαραμιδ θη. σοίοαπέατ : ἐγαρεμιαΐα δαΐθη σόθο δὰ; 

ἅπ6 Ῥοῆ οοθμᾶπιὶ νοϊαρίεϊ15 πίον ὈΙΡοη πηι ἐχοϊϊαπᾶδο 

δυαῖα τηδπᾶππίαγ. Μαϊέσμα. δαΐρηι. οδ] οἴδοι!, Ἰάφοχαθ 

Γατηρέατπι, Ῥ8110 1αγδίμβ οαρτιξ ἔδνις, ψᾶρογεη Γαγίμιη δᾷ 

ἀρίμπι πη τέθη5 ρα άπμι ΠηΠ} ἂρ τπθϑαϊσαγηθπίοίασῃ, 

ΟαρΡ. ΧΧΧΥ. [8 νἱ]ῆοίβ [δπιΐη 6.1 [ἃ [δπιθη δἰίαπι ἱρ-- 

ΤΌτα ον [6 ἔρίχνυαι ταδτιτίητ, ογϑάϊηγατα δρρεοεϊξμβ σ ΘΠ ΥθῸ5 

ἼΔΒΊΡΕΓΘ, πα θηΐθμα δία ΘΟΥ̓ΡΟΤῚ Ῥγϑαρεΐ Ἔχίσπιτη, 1Δαπρ 

Προδμβ δο τοίγίσοταμβ, ξαϊπδ ααΐθμ γ8146 ἀ:Π|ραῖ: σπουπι 

οὐαττιτλ οοοαἤοη6 115, φαΐ οαἰΐοβ [6 ἴθυνατα νοϊαπὶ, οἷ δο- 

ΘομμτηΟ τητπ, 'ππᾶρ δὲ ποχῆθιῖι ἄϊοππέ τρῇ Ῥ]δηΐαθ ξα1 {6 1π|-- 

Ῥοβέἕαμα. Οαείοταπι. σαρτιΐ πο [οχτξ, χποηιοᾶο ο81118}18. 

Ὁ δνΡ. ΧΧΧΥ͂Ι, [ὃς ἀρῇεοβ δὲ νἱοΐδ.1 Ηογομ Γϑαῖπαπι 

Ἐρατα ποι οΠ τοΐπσιάα, σεῖπε ξΑΡάχαμ, [ἃ ἀΠαπαπίο Ἰδΐοτ, 



ΒΙΒΑΙΟΝ Α(. .. δδι 

ἘΔ. Ομανε. ὙΊ. [384.. 555,1 : ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (δι8.) 
μων, ἀλλ᾽ ὑπόπλατυ μᾶλλον ὁμοίως τοῖς φακοῖς, ἀποτίϑεν- 

ταν δὲ οὗ γεωργοὺ χαὺ ταῦτα σὺν αὐτοῖς τοῖς λοβοῖς ἅμα 

τοῖς φυτοῖς ὅλοις ἕνεκα τῆς τῶν ἀλόγων ϑρεμμάτων τροφῆς. 

ἔν λιμῷ γε μὴν οἶδα καὶ τούτων ἐνίους φαγόντας; καὶ μά- 
λιστα τοῦ ἦρος, ἔευ χλωρῶν ὄντων, ὥσπερ ἐρέβενϑόν τὲ καὲ 
πύαμον ἐσϑίουσι' συνήθως. ἔστι δ΄ οὐκ ἀηδὴ μόγον, ἀλλὰ 
μοὶ δύσπεπεα καὶ σταλτικὰ γαστρός. εὔδηλον οὖν, τὺ τὰ 
τοιάδε τὴν φύσιν ὄντα τὴν ἀναδιδομένην τροφὴψ͵ ἐξ ξαυτῶν. 
οὔτ: εὔχυμον ἔχεν καὶ “παχεῖαν; εἶς αἵματος μβλαγχολικοῦ. 
γένεσιν ἐπιτήδειον, ὥσπερ καὶ πρόσϑεν εἴρηταν περὶ τῆς 
φακῆς. ἀλλ" ἐκείνη μὲν πολλὰ ἀγαθὰ πάρεστι, τούτους δὲ 
“οὐδὲν τῶν ἐκείνης ἀγαϑῶν ὑπάρχει. τόὶ γε μὴν ὄνομα τοῦ 
βικίου παρ᾽ ἡμῖν μὲν σύγηϑ ἐς ἔστι, χαὶ μόνως 7ε οὕτως ὀγομά-᾿ 
ζοταν" παρὰ δὲ τοῖς ᾿Αττικοῖς. ἄραπκος, ἢ πύαμος ἐκαλεῖτο. 

Κεφ. λζ΄. [535] [Περὶ τῶν ἔν ἕκόστῳ γένεν απερμά- 
τῶν ἐμφερομένων, ἕτερογενῶν τ καὺ μικτῶν.) Ἔν μὲν τοῖς. 

συροῖς. αὖραι πολλάκις εὑρίσκονται πολλαί. κατὰ δὲ τὰς. 

πρυϑιὰς γίγνονταν μὲν, ἄλλ) ὀλίγαι, πολὺς δὲ ὁ καλούμενος 

ᾳπόιποᾶο Ἰοπππι. ἔΐαθα ποσὰ ὁμππὶ 1ρΗ5 αἰβασίε δἴχας. 
Ἰπίορτα Ῥἱαμΐα ταβῖοὶ τϑροππμπέ, αὖ Ῥγαΐ5. Ῥϑοπάϊθαβ Ππΐξ, ἢ 

ῬάΡΏΪΟ; Ρ6 1απῖθμι ἕδμμθα ἀποβάδμη ΠΟΥ αἰ πᾶθο ᾳποαπδ-- 

οοιηοᾶογπΐ, ροςπηναμη νεγθ, πη). οἰαπιμπη ψ ΘΗ, 

ἀποηιααηχοῦτιμι [085 οἵ οἴοοτα οἤίατϑ φομπευθυπηΐ, ϑπσπῦ: 

δπΐομα ποῖ ἱπίπανία τποᾶο, [6 οοποοοίαᾳ οἴἴαμι α1Η101118,, 

αἰνασηαας ἱπμῖρθηῖ, Βογίρίσαππι οτροὸ οἷ, αποᾶ, «ππηι. 
παίαγα ἢπΐ δ] θη οοἶ!, Δ πιθπίπηι, αἀποᾶ 6Σ 1ρΗβ ἀϊβυῖρα- 

ἕπν, Ππαροπΐ ποπδαπαάπθηι Ῥοπὶ [ποορὶ οἵ ογαίημι, δᾷ.: 

Γασοαῃ χιϑδπο ποουτα σἱσπθηδθμ ᾿ἀομπθιπι, Οαα Ῥεὶμβ ἄς. 

3οπίθ ἀϊχίχημβ; σϑῦαμα 111: απϊάθην τιμία Ῥοπᾳ ταῇαμπέ, 

Ἠϊ5. απΐθηχ 181] Βοπουπηι 111τ|85 φἄοῖ.- Οπδεδίοσαμι νίοίαθ 

ποπιθα ἀρπᾶ πΟΒ αὐίάομι οἱ ἐτιΐαμι, θοαπθ [Ὁ]10 ποχηΐηατὶ 

ἴα. ΑἸΟΣ σοτὸ ἄρακον αὐΐ αμην ἀρρϑ)]αραμΐ. 

Ο4ρ. ΧΧΧΥΠΙ. [6 Γρμαπῖθι5 ΔΙ θα σθηῖθ, 4π86 πὶ (πο- 

απ σθμπευθ Ῥουυηῖχίδ υϑρουαη αν} [Ἃ|π ὑὐΠΠοο αἰηάσμι ἔγθτ 

ἀαθη5 ἸοΠπα [αερα ἱπνθηϊΐῃν: ἴῃ Βογᾶθ15 νΘΓῸ ποιέων ααϊ-- 

ἅδη, [6 ρατιοῦχα; ἄπδηι δαΐθηι 866, Πρ 6ηι ΔρΡΡΘΙ]αμΐ, δὰ ἴῃ 
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ἘΔ. Οματέ.. ψ1- [555.] ; Ἐ4. Βα. ΤΥ. (518,)᾽ 

αἰγίλωψ ἔν αὐταῖς, ὅταν δυστυχήδωσν κατὰ τὴν πρώτην. 
αὔξησιν. ἢ γένεσιν. ὅ δ᾽ ἐμὸδ᾽ πατὴρ. ἕν παραπμῆ τῆς ἡλέ-: 
“(ας φιπογεωργὸξ᾽ γενόμενος," ἔδπειρέ πότ καὶ πυροὺς" καὸ 
χρυιϑὰς,᾽ ἀκριβῶς ἐχλέξαορ αὐτῶν ἅπαν ὅσον ἑτερογενὲς ὃμέ-. 

μιωτο σπέρμα » χάριν τοῦ γνῶναν σαφῶς, εὖ χατὰ μεταβολὴν 
αὐτῶν ἢ γένεσις ταῖς αἴραις τε καὶ τοῖς αἰγίλωψυ,, ἢ φύσιν. 
ἰδίαν ἔχεν χαὶ ταῦτα τὰ σπξρμότο 2 ον δ᾽ ὅμα 

τοῖς καθαροῖς" σπέρμασιυν αἰρῶν μὲν πολλῶν κατὰ τύχην ἔν; 
τοῖς πυροῖς, ὀλίγων δ᾽ ἔν ταῖς πρυϑαῖς, ἄλλ᾽, αἰγίλωπος 
δαψιλοῦς, ἐπεχείρευ" καὶ τῇ τῶν ἄλλων σπερμάτων βασάνῳ. 
τὸν αὐτὸν τρόπον. εὗρεν οὖν καὶ τοῖς φαποῖς ἔκ μδτ βολῆς 
αὐτῶν γενομένους ἄράκους τῇ τοὺς σχληρούς τϑ καὶ στρ67-- 
γύλουδ᾽ κοὶὺ πελεκίγους, ἄβρωτα σπέρματα, τῆν δὲ ἀπαρίνην᾽ 

οὐ. μόνον ὄὕβρωτον, ἀλλὰ κἀν τῷ φύεσϑαι περυπλεκομένην. 
τοῖς φυτοῖς τῶν Φακῶν, ἄγχουσάν τε αὐ πνίγουσαν αὐτὰ 
“αὖ “ατασπῶσαν; ὥσπερ ἦ ὀφοβάγχη τοὺς ὀρόβους. ταῦτα 
μὲν οὖν μοχϑηρὼ: πάνυ τ ἄς τὸ μελάμετυρον δὲ καλού-: 

Ππογαθἰβ. Ῥρθηπθηδ τανοηΐξαν, αἴτια ῬΥΐπια σοπδυαῖίο, γ 61 1π- 

Οὐθυπουιίατη 1ρ[15. ποπ΄ χτϑοΐς ἔπόοοίἊευίξ. Ῥοῖτο ραΐθυ πίθβ, 
αείαϊς ἤατα ἀφο! παπΐο, ΓΕ ΕΠΤΗΥ ΤΣ Παᾷτοίαπ ξαοίπ5, ἐυ σαπε 

αὸ ποτάρυχμ δ! απαιιᾶο [δυλίμαν τ, οπη 1} 5 ἀϊνουπ᾽ σϑόμοτῖβ 

«Ποχαῖπῖρυδ,, απὰρ τρῆβ ουδηΐ δἀμπιπία, ἄϊίρουξον [6] 6 οί8,: 
πο οοτίο οὐρτηοίοογεοξ, ππιπὶ 6Σ Ἰρίογτση χηπίαϊίουια 1Ο]ΠΠτγα 
οὐ Δ 69 11005 πδίοογθιϊξαν, δπὶ ῬΥΟΡΥΊατη μαθο «πόσπα [δπηῖπμα. 

πιαΐϊαγατῃ ΒΑΡεύοῖ, Οὐπι δπΐοα ξοτία τπα σὕτῃ Ῥατὶβ [6- 

ταϊιϊθβ ἴπ ἐγϊἴοο αὐαἰάδτα ἔγδαπθχιβ ἸοΙ ἕπτ, ἧπ ποτᾶδο δι-. 

ἴδηι Ῥαγατα, [εἀ ταδριδηὶ ΔΘ !Πορίβ σίθι ὁπαίαμπὶ οοηρῖσοτ 

τοί, ἰῇ 41115. ποχπο [Θπιΐπρτιβ. πάθια ΘΧΡΟΥΙῚ 6: ἀσρτοῖ- 
ἴὰ5. Βδρουῖν ρίξαν. π᾿ Ἰοπΐς σποαπθ. οχσ πιάΐαπομο πρβαε 

ἄσχημα τοίϊαπδηπμτανια ἀγδοατη δὲ Γεοασί σι, [Θμῖπια 108 

εἰου]θηία, οπαΐα, Ῥγϑθίεσθα δρδυϊηθη, ο186 ἩΟῚ Π1080 ΠΟΙ 

οἰοαϊοπία εἰ, [εἀ Ρ]απίδα Ἰϑπέϊβ, ἄπι ἀΠἤητρίε, ἀπάϊαπθ 
ἸΆΡΙοσα Ἰρίαπι {παπρυϊαὲ δὸ [αῇοοαί, δὲ ἀοίναι! τοι: 

αἰττεσ, απδγή οὐναισίπα ἐυνταῃ. Αἴαπθ μαθο φαϊάοπι Ῥγανα 

αὐμπιοάπμι ἔαπὶ ἰοιπίηα, ἸΝΊρτυτ ἀπΐολ τσαμα ππποτιρα- 
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- πᾷ. Οἴιατε. ΨΙ. [5651 - ς ἘΔ. Βαῖ. τῦ. (θ18.) 

μενον ἔμ μεταβολῆς μὲν καὶ αὐτὸ γεννᾶται τῶν πὺὐρῶν, ἀλλ. 
ἀπολείπεται πάμπολυ τῆς ἕν ταῖς αἴραις κακίας. εὗρε δὲ 
χαὶ κατὰ ὄλλα σπέρματα τοιούτας τυνὰς μεταβολὰς γιγνο-: 
μένας; ὅϑεν ἐκέλευσεν τοὺς χθωμένους αὐτοῖς ΘΛΉΞΙΣ 
ἅπαν τὸ μοχϑηρὸν γ᾿ ὅταν εἷς χρῆσιν ὑγιευνὴν ἄγηται. τά 
σπέρματα , καὶ μὴ κοταφρογεῦν; ὥσπερ οὗ τοῖδ δήμοις ὕπη-᾿ 
ρετούμενον συτοποιοί. μοχϑηρᾶς μέντου ποτὲ γενομένης ἀγωγῆς : 
ὅτους, αἶραυ. πάμπολλαν χατὰ τοὺρ᾽ πυροὺς ἐγεννήθησαν, ἃς 
οὖ ἀκριβῶς οὔτε τῶν γεωργῶν ἐχκοϑαράντων τοῖς εἶς ταῦτα, 
ἐπιτηδείοις ποσπίνοις, (ὀλίγος γὰρ ὃ σύμπας ἐγεωργεῦτο : πυρὸς,) 

οὔτε τῶν σιτοποιῶν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ἐν μὲν τῷ παρα- 
χοῆμά κεφαλαλγεῖς ἔ ἐγένοντο πολλοὶ, τοῦ ϑέρους δ᾽ ἐμβάλλοντος 

ἕλκη κατὸ τὸ δέρμα τῶν φαγόντων οὐκ ὀλίγοις ἢ τι σύμπτωμα, 
ἕτερον ἐγεγόνει κοκοχυμίας ἔνδειντικόν, οὐκ οὖν ἀμελεῖν 
προσήκει, τοῦ καϑαρὰ ποιεῖν τὰ πρὸς ἐδωδὴν παρασπευαξό-: 
μενό σπέρματα, γινώσκοντας, εὖ ποὶ τῆς καϑ' ἑκάστην ἡμέ: 
ρὰν βλάβης οὖ» αἰσϑανόμεϑα διὰ βράχύτητα, τὸ γ᾽ οὖν ἄϑροι-- 
ζέμενον ἐξ αὐτῆς χρόγῳ πλείονυ φανερὸν γενήσεταί ποτε, 

ἴατα ἘΣ ἼΣΟΙ ἀποαπο τγυΐαίϊίομα σαπογδίην, [δα ργάνταῖς, 
4πατα ῬΙανίτυπτι ἃ 10110 γϑ] πιαυΐίπν. Ἐορυθμθαᾶϊε δαίθπι 

811ὰ αὔοᾳᾷθ [εμηῖπα᾽ Ἀπ του Ἰτηγητίαν; Ῥγοϊπᾶθ 115, ααΐ 

{ομϊτῖθτιβ 115. [ἈἸΌ ΡΥ οΥ τ ν 6] θη, ρῥγαθοθρῖξ οσῦπα αποᾶ 
Ῥτάναμι οἴΐες, (ΘΠ ρουοπξ; τπιθαπα 18 ῥγὸ τὐμῖτο ἀποεταπί, πᾶ 

Ῥίϊοτοβ, ααἱ ροραϊσ ρῃθ]οα ἰπίουνίαπέ Ὁ Ἐϊαπῖπι ἀσθτ᾿ 
ἀπηΐ οομ ΠΗ αο Ῥυανα δ ασαπᾶο, Ἐμοῦ, Ἰομτιη) αἴάαϊίην 

ὐῖ!οο ἡππαίοὶ σομτρις; αἀποᾶ ἀππη Ὡθηπ6 ἀρυΐοοῖαθ δο- 

οομηποῦδί5 δα Θα1πι ΥΈΠῚ ΟΥΡΥΙ5 ἐχαοΐδ ρῃγραίίοπε, πθαπα 

Ῥίἤογοβ, απο Ῥαποπβ οἴει ἐγ] 101 Ῥυονεπέμβ, ἤαϊίπι χαΐ-- 

ἄτα ταμ]τ18 δαρθξ ἄοϊοτα οοθριξ, ᾿πδιπίθ σοῖο δεῆϑΐα ἔπ 

οαΐα τα] ον πηι, 401: σοιπεάογαμπξ, τΐσογα δτιξ δια αποά- 

ἄδτι Γγπιρίοιηθ, ἡποά {ποσουττ ργαν ϊαΐθα Ἰπδϊοαγεῖ, εἰ 

ἑπρπαΐαα. Νομ ἰρίξαν σρογίθε ποὸ5 πῃ. Ῥαγρα 15. ΓΘχαῖι1-- 

Βα5, απᾶθ δᾶ δἴπμ; οοϊπραταπΐαν, οἵϊξ πϑρ]ραπίθβ, ρουαα- 
ἴοβ, ϑ[ϊαια! πόζα, ἀπᾶθ χαοαϊθ ἔξ, ὁ} οχίριυϊαίέηΣ 
ἔθη ποπ Το Οἱ ρΙ πα, αοα ἴαπιθπ Ἰϑηβο ἀρ ρΟΥΘ 6 ΣΧ ρα, 
ϑοοσγαίαν, Ἰαπάθιη, Θγα  ἕασμμη. ᾿ 

ΤΠ ΞΠΞ, “οφααποσσιαπινενς------- 



ΤΑΛΗΝΟΥ. ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΔΥΝΑΜΙΩΣ, 
ΒΙΒΛΙΟΝ Β. 

ἘΔ, ΘΠματέ, ΥΊ. [3594.1 : ἘΚ. Βα. ΤΥ. (δ19. 

“ΠῚ Κεφ. α΄. Ἐπειδὴ τρεφόμεϑα. μὲν ἀπό τ φυτῶν καὶ 
ζώων, ἤρξαντο δὲ ἀπὸ τῶν ΤΠ Ἰεθίων ὀνομαζομένων σπερ- 

μάτων οὗ πρὸ ἐμοῦ πάντες ἐν τῷ περὶ τῶν ἐδεσμάτων, 
Διότι χρησιμώτατον ἐν αὐτοῖς ἦν τὸ τῶν ἄρτων ἔδεσμα: 
διὸ τοῦτο κἀγώ περί τὸ πυρῶν ταὶ πριϑῶν, καὶ τιφῶν, 
ὀχυρῶν τε καὶ πρὸς τούτοις τῶν ὀνομαζομένων ὀσπρυίων καὶ 

- χεδρόπων ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ διενϑὼν ξσκοπούμην. εἶτ᾽ ἐπὲ 
τὰς ἄλλας ἔν τῷδε τῷ λόγῳ μεταβῆναν προσήκξι τροφὰς; 

ΘΑΙΕΝῚ ῬΒῈ ΑἸΙΜΕΝΎΈΟΒΥΜ ῬΑΟΥΠΤΑ: 
ΤΙΒΥ͂Β ΠΒΕΗΒ ΒΕΟΥ͂ΝΡΥΞΒ, 

εἴώπε 1 ᾿Οὕπαι ἃ 85: δὲ δρἑπηα] ρη18 ἐπ πηδιητι5. 411-- 
μιθῃΐα, αἱ δτιΐθμα δηΐθ πὶ ΤΥ ατ  Οχηη65 1π 115, 4π86 46 

ΔἸ) θη 15. Γουὶρίοσαπξ, δ Οδγβα ῖρτιβ Ἡτιπορ 8115. [Θιηϊηλθτι8 

ἀηλάπηα Γαι ρου, Ῥυορίοσθα «ποῦ Ῥϑηαχι οἴχϑ πίοι ἱρία 

“Πρ τπηΠπλὰβ, ὁ οαπὶ οαπίαπι 6ρὸ ᾳποαπδ ἀ6 ἰττεοο, ποτ- 

ἄεο, ὮρΠα, οἶγυα, δὲ μβαθὸ ἄβ 115, 4πδ8 Ἰοραπιῖηα δὸ οΠ6- 

“ἄτορβ8 ΔΡΒΘΙαμί, φῥυῖτηο ΠΡγο ἱγαοίαγί, Ὠδοθὲ δαΐθπη πος 

ἯΡτο δὰ 4114 αἰϊπιθιΐα, ᾳπδθ ἃ ρ᾽διηΐ8, ἀείπισαρβ ἐγδπῆγθ, 
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Ἐᾶ: ΟμΆτε, ΥἹ, [5δά. ὅ56.1. - Δ, Ῥαῖ. ΤΥ. (δισἃ 
᾿ὅσας. ἀπὸ φυτῶν. ἔχομρν; εἶτα πρὸς τὰς ἀπὸ τῶν ζώων, 
σὰν χρησιμώτεραν τοῖς ἀνθρώποις εἰσὶν; παὺ ̓ 7ὰρ καὶ τοῦτο 
λόγον ἔχειν ἐδόκει. «αἱ τινες οὗ διὰ πάντων τῶν ὁμογενῶν 
διεξελϑοντὸς, οὐδὲ τὰς ἀπὸ τῶν φυτῶν ἁπάσας ἔφεξῆς 
τοῖς Ζημητρίοις σπέρμασι διδάξαντες, ὑπὲρ ἐκείνων ἀεὺ πρό: 
τέρον ἐποιήσαντο τὸν λόγον, ὅσα χρησιμώτερα τοῖς ἀνθρώ: 
πριεδ᾿. ἐστί. φαίνεται γοῦν τά τε χοίρεια κρέα; καὶ. τὰ τῶν 

᾿ ἐρίφων, τὸ καὶ αἰγῶν, καὶ “μόσχων » καὶ βοὼν » καὺ προβάτων, 
οὐδὲν δ᾽ ἧτταν. αὐτῶν Ὅσα Θηρεύουσιν ἕν᾿ τοῖς ὄφεριν᾽ οὗ 
χυνηγόταν, πολλήν χρείαν τοῖς ἀνϑρώ[355]ποις παρεχόμενα, 
χαϑάπερ γε καὶ τῶν πτηνῶν πολλὰ παὶ τῶν ἐνύδρων, εἶτ᾽ 

ἐννοήσας ἕκαστον γένος ἑνὶ βιβλίῳ περιληφϑῆναι ἀδύνατον 
ὃν; οὗ, μέγα τὸ διάφορον ὑπέλαβον, τῶν ὑπολειπομένωγ 
ἐδεσμάτων ἐπὶ τοῖς προειρημένοις ἂν μὲν τῷ δευτέρῳ γράμματῳ 
τὰς ἀπὸ τῶν φυτῶν τροφὰς διελθεῖν, ἂν δὲ τῷ τρίτῳ τὰς 
ἀπὸ τῶν ζώων. ἔξέστεαν γὰρ. τῷ βουλομένῳ, προχευρυιζόμενοψ 
τὸ βιβλίον, ἔν ᾧ γέζραπεαν τῶν τροφῶν ἥ δύναμις, αἷς 
μάλιστα χρῆσϑαν βούλεταν; ποτὲ μὲν ἐπὴ τὸ πρῶτον ἔρχετ 

Ῥοῖξ ἀπξομὰ δ δα, 4π86 88λ΄ διαξπιθ 1 δτι5. Γαττπηιέμν, “χπϑοόμππς 
«τς Βοπηπρυβ Γαΐ  αὐΠίογα: πιᾶπὶ 14. δράπαγη πΗΠ|. 60 

νἱάφιαν.  Επρυαπξ δείδτα, ποθηπ 11, ααἱ, Πατιδαπαατιάπι. οχητῖτ᾽ 

Ῥῦ5. ΘΟΠ ΡΘΗ ΘΙΊΡΙ8. ὉΥ]Ὸ5 ἜΧΡΠσδξῖ5,. ΠΘαπΘ. 4] }πι|θπι {15 ΟἸΊη1- 

Ρῃ5, 4.86. ἃ Ὀ]δηΐί5. [πτηῃτιέπν, ρον Οδυρδ]τα [οχαΐπβ, [πηάτ 

Ἐ15.,..ὄ 46. 1Π15 Ῥυΐτιδ [ϑπηρον ἰγδοΐατιιπε, ᾳπᾶρ. πιβήοτομι Βοσ 

χη ϊαίρτιβ᾽ αἴουταξ τ 1 ἔθ. Θ 1118 οοτέθ. δὲ ποράϊμα, οἕ 

οαρτῖπα, οἱ νϑυππα, δὲ Ῥαβπία, εἴ ον!18,. δὲ Π18. τ 110- 

ταΐητβ., 4πά6. ψεμαἴο 68 ἴῃ Ὑροπθη}8 γ Δ ΉΩΥ; ΤᾺ ΘΡΊΤΙΤ, 

πϊαμι Ῥυδοῖατο ποι! οδυιθ. σουτιμπηΐαν, ἀπϑιημαδηιποάπῃῃ οοτέα 

δὲ ψοϊπουίᾳ. ρίθσδαμο οἵ 8απδε8, Ὑογτιπι ατμτὰ τρια - 

ἴδγα, σθῆθσα οπππῖθ, σπο- ρτῸ σοι ρτΘΠομαΣ ποτὶ ροΙΐρ, πῖς 

8} χηϑρπόροΥθ {πιξοσρϊα ἔπη δι ταίτιθ, 6Σ 115. δ] ππι θη 15, 

απᾶ6 Ῥγρθάιοίί5 Γπρουίαμιξ, 1π [δομπᾶορ απίάθην. ψο]απιῖτ6 

68, 488 84 Ὁ] 15; ἴῃ ἰοσο δηΐθυ. δὰ, 4π86 80 Δαϊτη ΑἸ ἸρῈΒ ξ 

Παππη ἔπ, ρονίδαπί, ΤλσοθϊῈ οηῖπι οπῖνί5, «φαΐ ΟραΓΟΌΪ τα, 

ἴπ ἀπο. ἀπ οπξογαπι δοτ]ξαΐε5, απίθα5. γπδπίτηθ τ} ν πὲ, 
απ ἐναάιίας, δὰ πιᾶππβ. ΒαΡροοϊξ, πῦπο ρυῖμημα, πᾶπρ 
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σϑαν, ποτὲ δὲ ἐπὶ τὸ δεύτερον, ὁ ἢ τρίτον. ὅπως οὖν. ὃ περὲ 

τῶν φυτῶν λόγος ἅπας ἔν τοῖς δύο πρώτοις ἦ τετελεσμένος, 
ἐπὺ τὰ κατάλοιπα. τῶν προειρημένων. ἀφίξομαι, τὴν ἀρχὴν 
τῶν λόγων τήνδε: ϑέμενορ. Σ χὰ μὲν ὃν τῷ αἱ “λόγῳ σιτία 

σπέρματα φυτῶν ἢν ὅπαντα" νυνὶ δὲ ἀπὸ: παρπῶν ἄρξομαι, 

διορίσας πρότερον αὐτῶν τὰ σπέρματα, καὶ μάλιστα. ὅτι 
πολλοῖς ἔδοξε διαφέρειν οὐδὲν, ἢ καρπὸν εἰπεῖν, ἢ σπέρμα, 
τὰ μὲν οὖν ἤδη λελεγμένα σπέρματα βραχύ τὸ καρπῶν. δια- 
φέρει, τῶν δὲ νῦν εἰρησομέγων. οὐκ ὀλίγον ἀφέστηκε. χαρ- 
σὸς μὲν γάρ ἔστι συκῆς τὰ σῦκα, ἡ δ᾽ ἂν αὐτῷ πεγχρα- 
μὶς σπέρμα. συμῆς, ὥσπερ παὶ τῆς δαγὸς ὕλης οὔσης ἀμ- 
πέλου καρποῦ, μόνον ἐστὲ τὸ γίγαρτον ἀμπέλου σπόρμα. 
κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἀπίου καὶ μηλέας ὅ μὲν καρπὸς ἄπιόν τε 

καὶ μῆλόν ἔστι,. τὸ δὲ σπέρμα τρεῖς ἢ τέτταρες ἐν μέσους 
αὐτῶν κόχποι. τί δεῖ λέγευν. ἔτν κολοκυνϑῶν τε καὶ σικύων, 
ὅσοι τὸ πέπονερ. αὑτῶν εἶσι, ποαὲ ὅσοι μὴ, καὶ ὅσον μηλο- 
'πέπονες; τῶν τ' ἄλλων ἁπάντων, ὅσα τοιαῦτα; πόμπολυ 

Τεοητιδπιτι ἐουτθσανε Ἡργστιτι. ονόϊσουο Ὁ 1σιταῦ [οΥπῸ 
οτητβ ἄθ. ῥ᾽ δηΐ5. ᾿Υϊτοΐβ ἄποριβ 11 Υ18 ἀρΓο  ναΐαν, δᾶ δα, 

ὅπ88 ἀἸοῖβ. απΐθ ἱπροείαμξ, δϑουθάϊθηβ Πΐηο. Δα Πρίσα ΒΟΥ. 

Ὅπιήϊα 68 Έ11α,. 4π66 ῥυίμο ΠΡτὸ Ταορπαΐ πποιήογαΐα, ρ14π- 

ταύατι ογαμΐ [Γδυηϊπ8, τ ΨΕΙῸ ἃ {γα ΟΕ ΘΧΟΧ 65, ἱπ 

Ῥείπιῖθ ἃ (θπαϊαῖθαβ θό8. αἰ πρτιατ, δοαπα τηδ 155. αποά 

Ῥ]ονίαας σά! ογηΐ, π1}1] Ἱπίουϑῆδ, ἤνδ ἔπιθι. ἀΐοα5, ἤνθ 

. Ζγαοῖαπι. θπ86 ἸΡΊΤΟΥ Γοπιαια. χηοᾶο. γϑειππητθ, οχίρτιμα 

πμϊάδατα ἃ ἐράοιαβ ἀϊόνεραμπξ, Ὁ 115 σϑέο, αὔδα τίπποὸ 
τα ΘΙ ΟΣ 1 γητί8, ΠΟΥ τι ΘΠ] Θο ον αἰ Πα θηξ. ΕἸοπίμ δΒοὶ ἔτη: 

οἷὰβ ἴα ρίας ἔστι, ααδθ νϑῦο 1π ἱρίο εἰ σϑηομγαμηῖδ, 

ἤοιθη οἷ; ἢοΐ, δοπξ δὲ να ἐοείτιβ ψι15 δὲ ἔγαοίθ,, [ΟἹας 
ἀπΐογα δοὶπα5 νἹῖβ οἵδ [διμθπ; ῬΑΥῚ πιο40 εἴ ΤΙ οἷ 1811 

Ῥγαοῖαβ δ ρἱσππὶ δὸ πιδῖππι, [δπῖθι δαΐοιῃ ἔνα δαὶ απά- 

ἴπον δύᾶτια, ἅπ86 ἴπ 1ρΠ5 πιϑαϊ8 παρομπέαγσ. Θαυϊὰ 14τπὰ ἄς 

ΘαθαΥ  ε5. δὲ οπομθυῖραδ, 6401 Ἰρίοτατη ρῬδροποθ [μπὲ 

αὐξ πὸπ ἵαπί, ΟΣ ἡπο]οραροῦθδβ, δὲ ααϊα τ ]ταπια 6785- 

τής ομλπϊα ΘΟΠΙΘΊΠΟΣ ὁπ 2 ΟΠΑΠΙρΡΙ αΥΤ λα Ομ π1 ἰοίι5 
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Ἐᾶ. Οματε. ΥΊ. [558] τος τ  Βᾷ. Βαϊ; 1Υ. (619. 
γὰρ ὃ σύμπαο' καρπὸῤ τοῦ" σπέρματος διαφέρει. χυάμου δὲ, 
χαὺ ϑέρμου, χαὶ δολίχου, καὶ. φακῆς, ὁσα τ ἄλλα τῶν 
σπερμάτων ἀμφίεσμα λοβὸν ἐ ἔχεν, τὸ μὲν ἐξ ἀμφοῖν. δυγπείς- 

μενον. καρπός ἔστιν, ἡ πλείστη δὲ μοῖρα τῆς οὐσίας ἂν τοῖς, 
σπέρμασιν. ἐσϑίεταν δὲ τῶν μὲν. ἄλλων σχεδὸν ἁπάντων, ὅσα 
διήνϑον ὃ ὃν τῷ αἰ λόγῳ, μόνον τὸ σπέρμα; δολίχων δὲ μό- 
γον ὃ καρπὸς ὅλος, ἔστε ἂν. ὦσιν. οὗ παρποὺ χλωροὶ ὃ ἔτι" 
ξηρανϑέντων γὰρ ἄχρηστοι τοῖς ἀνθρώποις οὗ. περιέχοντες 

τὰ σπέρματα γίγνονται λοβοί. κυάμων δ᾽ οὖκ ἔστιν ἰχλωρῶν 
ὃ λοβὸς ἐδώδιμος, ὥσπερ. οὐδὲ τῶν ἐρεβίνθων, οὐδὲ τῶν 
ἄλλων, ὅσα καλεῖν εἴωθεν ἔλλοβα ὃ Θεόφραστορ. εἰκότως 
οὖν ἔφην ὀνομάζεσϑαν ὑπὸ. πολλῶν, λοβοὺς, οὔ. ἔνιοι φασή- 
λους καλοῦσιν, ἐπειδὴ. μόνον αὐτῶν ὁ λοβὸς. ἐδώδιμός ἐστι. 
ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τοὐτών δυνάμεως εἴρηται πρόσϑεν, ὥσπερ 
γε καὶ ὃτυ τὸ τῶν. δολίχων ὄνομά κατὰ τούτων ἡγοῦμαι 
φέρειν ἕνίους .τῶν παλαϊῶν. οἵ δὲ παρποὶ τῶν φυτῶν ἀπό 

“τὸ τῶν δένδρων εἰσὶ καὶ τῶν κηπευομένων λαχάνῶν, ἕν. οἷο 
χαταλέγουσιν ἔνιθυ τῶν ἠαϊρῶν:. τούς, τε πέπογας καὶ τοὺς 

Τραοῖπβ ἃ [δηηῖτθ ἀϊογοραῖ, (δϑίθυμτ ἴῃ ξΑ}018),) 1ὉΡ1115, 

ΟΠ 15, Ἰοπίδ οἵ 4111|5. 14 σϑητιβ [οηπρηβ, απ46; ΒΙ1α 18 

ΟΡ νον μιν, αποᾶ απίάδιη 6χ ΠΙίαπα [ἐπι πθατο. ὁ Θοπε- 

Ῥοπίπηῃ;, - 68} ξρποῖιδ; ΡΙατίπια ἴαππαι {ΠΡ Παπεϊαθ ρᾶὺ5 [6-- 

φπῖρτιβ ᾿ποῆ. Ρόστο. ἀογαμπι ρεορθιηοάμπηι οπγηΐτμ, απ 8 

Ῥχίμιο, ΠΡγῸ ππθυπογδνίχητιβ, Γϑη θη, ΓΟ χα: ππαπτξαῦ 9. (οΟπ|8 

δυΐθμα. ἀο ΠΠ0}Ε1,. ἅπηῃ δαμππο νηγοίοιί, {υτιοΐαβ. ἀηΐοσου σοχηθ- 

ἄταν; ὭΡΙ οί. οχαυάεγαπξ ΠΙΙαη86., ἄπδθ [δυηΐτια, Τρία, 

τ θομπιθηξ, πομηηῖραβ [πηξ 1πτι1168:.  αθαυτίπι αυιΐθτη, νἱτῖ-- 

ἄϊαπι ἈΠ απα ποι οὔ; 6 οι] θηΐα, ἀποιιαδιηοᾶμπι πϑαπα οὗστο 

6118, πρῴαθ Δ ΟΥ απ, απ60. ΤΠΕορ νας. σοοαγα -[016:. Π1:-- 
απαΐα. {π᾿ ρίαν αἰκχί, νυ]ρὸ . Β]1απ485: ποπιῖπατῖ,, τᾳπο5 

ΒΟΙΠΌΠΙ ρΒαίβοϊοβ: ππιποπραιξ, αποά [018 τρίονπτῃ, ΒΤ άπα 

δὲ οἰοαϊθηία. ογαπι: ἀδ πογπχ, απίδόμη Του αἴθ - ῬΥΐα5 

αἰχίμηνβ, σϑὶπεὶ οἰἴδτ απο νοίδσμση. πο μΉ1105 οα πιο 

ῬΠαίβο οι μα, πουμπ6. ἄοΠ161Π05. οομρΥ Θμθη 18. - Οδδέθυ ματα 

Ῥιαπίαγιιαι ἔγπμοίι5 80 Δυθουρηβ. {πππαπίητ, οἵ ΟἹογῖθαβ 

μουέθα)α5, ποῦ. ἀπᾶθ χαΐᾷαμη τηεάϊοονιῆν ρϑροῦθ8, πιὸ- 
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μηλοπέπονας; καὶ τὰς χολοκδνϑυ', ἃ ἄφ᾽ ὧν καὶ πρῶτον ἄρξο-- 
μαν τῆς ὃν τῷδε τῷ γφάμμοτυ διδασκαλίας, δ ζρις 

Κεφ. 6. [Περὶ τῶν ὡραίων ὀνομαζομένων χαρπτῶν. ἢ" 

ἽὭραν ἔτους ὀνομάζουσιν οἵ. Ἵ λληνες ἐχεῖγυν “τὸν παρὸν, 

ἔν ᾧ «μεσοῦντν τὴν τοῦ “υγὸς ἐπιτολήν. γίγνεσϑαι συμβαίνειν" 
χρόνος δ᾽ ἐστὶν οὗτος “ἤμερῶν τεσσαράκοντα: “πἰαϊὰ τοῦτον" 
οὖν τὸν χρόνον δεταντέο᾽ εἶσυν οἵ ὡραῖοι “καλούμενου καρποὶ, 
τινὲς μὲν ἤδη ̓ παρσαμάζοντεο, ἔγιον: δὲ ἀρχόμενοι; τινὲς δὲ 

ἀχμάζοντες, ἢ μετὰ τὴν ἀκμὴν; ἢ πρὸ αὐτῆς. ὡραίους δὲ: 
αὐτοὺς 58 .: οὐχ ὅτι μόνον κατὰ τὸν εἰρημένον, 

.7ἰγνονταν χρόνον, ἀλλ ὡς, οἶμαι, διορίζειν βουλόμενοι τῶν’ 
εἰς ἀπόϑεσιν ἐπιτηδείων, "ἔπεί τὸν καὶ πυροὶ καὶ αριϑαὶ, 
καὶ πάνϑ᾽ ὅσα κατὰ τὸ πρῶτον γράμμα διῆλθον, ἐπέτειόν 
πὸ καὶ ϑερινὴν ἔχει τὴν γένεσιν, [856] ὧλλ' οὐ διαφϑείρε- 
ταν ταχέως, ὥσπερ αἵ κολοχύνθαι, καὶ τὰ συχάμινα, πέπο- 

Φές τε καὺ μηλοπέπονες,, καὶ περσικὰ; καὶ ἄλλα ὅσα τοιαῦτο, 
. «αὐ γὰρ. εὖ σκέλλοντος αὗτά τυνες ἀποτίθενται, φυλάττοντες 

“ εἷς τὸν χειμῶνα; μεταβάλλει ποὶ οὕτως τὴν ἀρχαίαν. φύσιν 

ΓΙ 

Ἰορδβδαέο εἴ οἰμαιεθενας τοδδαίδε!»ς ᾶ φαϊϊραν μοῦ ΠΡ ὸ 
ἀοσοσο ᾿ποῖριαῖη. : 

Θ4ρ: Π.ι [ὃς ᾿ποῖραβθ, αᾳαἱ ἴπραροβ ἀρ οπιονννη βῆ 

σάτα πη: ΟΥΔΘΟΙ 14 ἰθιηρτιβ ΔρΡρΘ|1απί, ἴῃ οαζα5. 16 - 

ἀἴο δαῃϊοη]ϊατη ΘΧΟΥΓῚ οοπεπρι; ἰθιηρὰβ. ἀπέοιη ἃ ἄϊ6-: 

γὰπι ε΄ αὐυδατναριΐα;  Ἦοο αυϊάδηι ἔδιιροῦα π165. Π05Ξ 

Του, ἅποβ σνοσαῃΐ; ἕγποῖτιβ εὐπιαπέξ, ποπππ1}} 1γὴ 465: 

ΟἸϊπαμπΐθβ, 4111 ᾿ποιριθμΐαβ, 4111 1Π [αοὸ σίρουθ, δαΐ Ἐ]ένα 

ὙἸδοσθιη;. δυΐ οἰΐτα οοπῆ!εμξεβ; Ὑοσδηΐ δπίθηι ἱρίοβ. πο- 
Ταυϊοϑ; ἤοπ αποᾶ ἰᾶᾷ [οΟἹ]ππὶ ἰσπιρονῖα ππί; [δᾷ (πὲ πιθα 

Ζεῦ ορίπῖο) 401 ρίοβ αἷν 115, (αἱ δὰ τϑροποπάπηι [απὸ 1605 

τοὶ; ἀιπιηραςπξ: απατιδοασαίάθηι οἕ ἐγ  ΐοτι,, δὲ πον θαπί, 

οἵ. οχηπῖα; απ Ῥυΐπιο ΠΡΤῸ δσρ! θα, ἀπ σου [υϊατα αἰαῖ 

ἐθίάνατα παροπὲ σοποδιοπθηα, [6 ποπ οἷο ὁουτ πη ρα Π5 

ΤΟΥ; ἀὰὺ γὐοᾶο οπουγθιίαθ; πιοτα, ῬΘΡΟΤ65; τηθ]ορθρο168, 

Ῥαυῦποα; δ 4116 14 σεηπβ; ἅπᾶθ ἢ α5 ἴπ ᾿γδηλδη [Θ᾽ Ξ 

ΜαΧΘ ὙΟ]Θ18 οσϊοοδία τϑροβαθυ, 6ο τῃσᾶο ψοίδχγθμι παίι- 
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ὅὕπαν-πρὸς τὸ ἐναντίον. ἔνιοι γοῦν τῶν κολοκυνθῶν πενοῦν- 

τες τὸ σπέρμα; πᾷπειτα τὴν οἷον σάρκα ξηραίνοντεο,,, ἄπο-: 
εἰϑενταάν μὲν εἷς τὸν χειμῶνα, χρῶνται δὲ αὐτῷ πάντες μᾶλ- 
ον, ἤ τινι τῶν ἐδωδίμων. οὗ μὴν ἐπί γε πυρῶν καὶ κρυϑ 

ϑῶν, ὅσα τὶ ἄλλα Ζημήτρια σπέρματα; πρὸς τοὐναντίον ἥ. 
φύσις ἔν ταῖς ἀποϑέσεσιν ἐξίσταται" ῥένεν γὰρ ἁπάγτα Τὸν 
οαὔτα ταῖς οὐσίαις, ὅποῖα κατὰ τὸ ϑέρος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἦν 
φελειωϑέντα. πρόδηλόν τὲ, ὃτν τὰ μὲν ξηρὰν ἔχοντα τὴ» 
πῆξιν τοῦ σώματος, ὥσπερ μόνιμον ἔχεν τὴν ἕξιν » οὕτω πὰὲ 
στερεὰν, καὶ γεώδη, καὶ διὰ τοῦτο. τρόφιμον" ὅσα δ᾽ ὑγρὰ 
ταῖς συστάσεσίν ἐστι, διαφϑείρεταί τε καὶ τροφὴν ὀλίγην τὰ 
«αὲ ῥαδίως ἐκκρυνομένην ἐκ τοῦ σώματος ἔγει. διὰ δὲ τὴν 
αὑτὴν αἰτίαν καὶ κατὰ τὴν γαστέρα διαχωρεῖται. τὰ τοναῦτα 
μᾶλλον τῶν στερεῶν, καὶ μάλισϑ'᾽ ὅταν ἔχη λιτρῶδές τὰ καὶ 

ζυπτικὸν , ὥσπερ ἐπιδείξομεν ἔνια ὡραίων ἀξιόλογον ὃ ἔχούσω 

τὴν. τοιαύτην δύϊανμει ἃ καὶ κακοχυμότερα λέγομεν. εἶγαε 

τῶν οὐδεμίαν ἐχόντων οἰσϑητὴν ποιότητα χυμοῦ, κωϑάπερ 

τατὴ ἵπ σομ ΓΑυἴτι ἱπητητ 1, ΝΝΟΠΠΌΠΙ σοἕβ 6 σπουσθῖ- 

[5 ἴουιθι νασπαμίθϑ, ἀοθίπαθ Τρίασστι ἡ εἾπιξ σαΥ 6 πὶ Ποδατ 

ἴο5, ἴπ ΠΥΘΠΊΘΙΙ ἀΠΊΠΘΤ τερολπηξ, πἰσπαν δαΐθη ΟἹ 68 

ἡρία πιᾶρὶβ, πᾶ 4110 απονβ Τρασίασγα - Θἰομ] ΘΠ οΥπι- 

ἼΝοΗ ἕαπιθη ἐγ: Ποῖ, πθαπιθ δΙΤΟΥ τα δ᾽ασιιοαί Οδυθα]ῖτπαι. [δ- 

τοΐπθατα, αὅτιηι {ππῦ τοροπία, παίπισα 1π΄ οοπίγαυτππ, ὁϑαϊεξ 

πα θη Θαΐπι. [18 ΓᾺΡ Π τι 118. ἔ6116, “8118 ᾿Θναπε, ἀπτπι 7ατα 

ἵπᾷ6 4 ἑπτεο, δεαίθ ἔπευτιαΐ Ῥογεοία: 1ἹΠπᾷ δυύθιθ. ΡῈ Ξ 

[ρϊοαθμτα οἵ, φπρᾶ φπαθ οοΡρ5. πάρ ϑηξ οὐπηρδοΐαϊη, ἀαρτη- 

αἀιποάστα παρίταπι Ἰρῆπβ παρδπε ρου υγαπέθηι, 118 [0115 

πηι 80 ἐθυυθαπι, δὲ ΟΡ 16. υυπ] πη πα ΤΙ ηΡα; ἀπᾶθ ψ τὸ 

οομπθηα απΐ Βυγηϊᾶδ, σοΥυυπη πέσ, - ΘΙ ται Ἠδ: 

Ῥθπΐ αἰϊπιθαΐπμη,, οἵ, αποά ἴδοῖ16. 8 ΘΟ ΡΟΥΘ. ΘΧσουπδίαν : 

4088 οϑαία οἴϊατμι: δ, σῸΣ 6} αϑίησαϊ ῥγογαρίτιβ ἀπδιη (6184. 

ῬῸΣ δἴναμπι 46)! οἰαηξαν, δὲ. ΡΟΣ πγττι απθχα τιέγο [τ ἀπῖρΞ 
Ῥίαηχ ἱρῇβ8. ᾿πϑῆς δὸ αρῆονυϊονίππι, Ποῖ φαδέδδηι οκ Τάρα:. 
οἴθηβ5. πάτο τρίαμ Του αΐθηι παρ ονθ δίξοη δίτητθ τη οτη σταὶς 
ἰθτα:: απᾶθ ἀρέθυϊουβ οὐϊαῆν [αι ΕΠΓ6. ρ υ 6 Πλ18 115; «(τἰὰ8 
ἈΒ]]1αλῖ (6 ΡΟ 1158. συδ!αίοηι παῖοπὲ ἰοπ ΠΡΊ]Θ γα, αποιιοαο 
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οὐδὲ. τὸ κάλλιστον ὕδώρ ἔχει: - πάνε οὖν τὰ τοιαῦτα, καὶ 
πολὺ μβλλον ὅσα, πρὶν ἀκρυβῶς πεπανϑῆναι, προδφερόμεϑα, 
φυσώδη. μέν ἔστιν, . ὑποχωρεῖ δὲ ϑᾶττον;. ὥσπερ καὶ. ἀναδί- - 

δοται ϑᾶττον, ὅσα χυμὸν ἔχεν λεπτόν. ἔστι δὲ (520). καὶ 
παποχύμων ταῦτα πάντα, παὺ μόνος. ἄν τις αὐτοῖς εἷς ὠφέ- 

λείαν χοήσαυτο τεταλαιπωρημέγος. ὅδουπορίῳ μοακροτέρῳ. καὶ 
πνίγει σφοδρῷ . τηνιβαῦτα γὰρ ὀνίνησιν, τέγγοντα μὲν. τὸν 
αὐχμὸν τοῦ. σώματος, ψύχοντα δὲ μετρίως, ἤν. γέ τις αὐτὰ 
ψυχρὰ λαμβάνῃ... - τὸ. μὲν οὖν ὑγραίνευν διὰ παντὸς ἔχει, τὰ 
δ᾽ ἐμψύχειν οὔὖχ, ξξευ πρθοενεγθιῶτα «θερμὰ ᾿τοῖς ὥσπερ 
εἴρηταῦ διακειμένοις οὗ γὰρ. εἷς. τοσοῦτον Ψυχρὰ ταῖρ. οἷ- 
σἰξίαις πρόάσεσίν ἔστιν, ὥστε, πἢν ϑερμὰ προσενεχϑῆ,, ψύχειν 
τὴν γαστέρα. δεῖταυ τοίνυν ἐπικτήτου ψύξεως, . ἐναγτιουμέ- 
γης τῇ ϑερμότητι τῶν κατὰ γαστέρα, τὲ καὶ τὸ ἧπαρ μορίων, 

οἷς πρώτοις ὁμιλεῖ. τούτων οὖν ᾿προεγνώσμένων πο") περὺ 
πάντων τῶν τοιούτων ἐδεσμάτων, ἐπὶ τὰς ἰδίας ἑκάστου 
δυνάμεις ἤδη μεταβήσομεν- 

, δασα ορῆπια ἡμ]]άτη, μαρϑί, Ἐΐδθο ριον. οπιηΐα; δἕ 115 
χΩΉΠΟ, τηδρὶβ.. 6π86 δηΐθ δχϑοῖδπι. πιδίχιταύεπν 118} Δ] τη1|8, 

Παταϊοαΐα ααάθιι Γαπΐ, νοτιιχα ΓΑ ἀποπηΐαν σο] δε ῖτι5,. απ6π-- 
δἀπιοαπιὰ οὔατα. απ86 Γποσπτ παροπΐ ἐθηῖθπχ οἰπ5 α1ἢχι- 

Ῥπαμπέατ. ϑππὲ διΐθμπι οὐαμῖα ΠᾶΘΟ ὈΥΑΥ [ποοῖ; [Ὁ] πιβατιθ 

8. ὉΣΠΠΙΓΟΥ ἸρΗ͂5 ποίας, 4] αοίϊα νομουθη ον. δὲ Ἰοησίουο 
ἁθπουθ. [οἴ σοπίθοθυ,. ἕατο οπῖτη Ταναπξ ΟΟΥΡΟΥῚΒ [ᾳΠ4]-- 

Ἰούϑῖν Βυμηθοίαμξια. οἵ, π᾿ ζυϊριᾶδ. [ανηδηξεχ.; ταοᾶἄογαίς τὸ- 

Τρϊσοτατῖία. Δ. ᾿παυηθοίαμα! ααΐάθηγ: ΓΘ Ρ ΟΣ παρθηΐ {δοι- 

αΐογα, ταί σουϑι! νοῦοὸ παυδαπαατίδτη παροριαξ, ἢ ο611- 

ἄκ ἤς, υἱ ἀϊκί,.. Δϑβθοιῖβ ἔπουῖπξ δπταία: τιθπ δηΐτὶ ῬγῸ- 

ῬΥΙ͂Ο ἐθιηροιδιηθηΐο δἄθο. [ππηΐ ἔοι, οἴ, δεηθῇ οαἸ48 

Γαχιρία Ταοεῖτιξ, - σοπἐριομ]αγ. τοξσουθηΐ: ἀπάτα δαί - 

δδθπΐ τοεσοναίζομθ, απᾶθ᾽ ραυῆτιμ, ᾳπαθ ἔμ δα σοπίνι- 

αϊαμα, ἕπηται δὰ ΠΘρΩΥ Ῥδυξπθηξ (ἀπίρτι5 ῬΥπαῖθ. οοοάγτυιη), 

οΘ]ουὶ δαἀνονίθίαν. Ηἱ8 Ἰΐδατιθ ἄθ. ουηηῖθειβ. δ] πβιμοα!. οἄπ- 

1118. Ῥγὴπ8 Τη τιν θεία. σοι 15; ἡππὸ δα Ῥγορυῖαβ. οτ- 

7αϑβηὰο οι] αίε5. ἐγαπ ἢ οἐπταϑ. 



ΒΙΒ.ΙΟΝ. 8. , δ6.. 

Ἐᾶ. Οἴιατε, ὙἹ. [536. 557.] ἘΔ. ΒΓ. ΤΥ. (ὅ2ο.)ἡ 
Κεφ. γ. [Περὶ πκολοκύνϑης.] ᾿Ὡμὴ μὲν ἀηδής - ἔστι, 

αὶ κακοστόμαχος, καὶ ἄπεπτος ἐσχάτως" ὥστε καὶ εἶ βιά- 

σαιτό τις αὐτὴν, ἀπορῶν ἑτέρου σιτίου, προσενέγκασϑαν͵ κο-, 
λοκύνϑην, ὥσπερ. ἤδη τις ἐτόλμησεν, βάρους ἐγκειμένου 
ψυχροῦ χατὰ τὴν ποιλίαν αἰσθήσεται, τὸν τε στόμαχον ἄναΞ 
τραπήσεται, καὶ πρὸς ἔμέτον ὁρμήσει, τὸν μόνον αὑτὸν 
ἐλευϑερῶσαι δυνάμενον τῶν χατεχόντων συμπτωμάτων. καὶ 
ταύτην Υ οὖν καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ὡραίων ἅπαντες ἄν-: 
ϑρωπον μετὰ τὴν ἕψησιν ἤτον γ᾽ εὐθέως, ἢ τηγανίσαντες;. 
ἢ ὀπτήσαντες, εἰώϑασι προσφέρεσϑαι. καί σοι οὗτος ἐν. τῇ 
μνήμῃ φυλαττέσϑω ὁ λόγος, “οιγὸς ἐπὶ πᾶσιν τοῖς δεομένοϊς 
ἀλλοιώσεως τυχεῖν τῆς διὰ πυρός. ἡ δὲ κολοκύνϑη, περὶ ἧς 
ὃ λόγος ἦν, ἑψηϑεῖσα σαφῆ ποιότητα χυμῶν οὐδεμίαν -ἔχευ; 
πλὴν εἴ τις λέγειν τινὰ παὶ τοῦτον εἶναν χυμὸν; ὃς οὔτε 
δριμὺς, οὔτε ἅλυκός ἔστυ χυμὸς, οὔτε στρυφνὸς, οὔτε πυκρὸς, 

[327] οὔτ᾽ ἄλλο τοιοῦτον σαφῶς ἐμφαίνων οὐδὲν, ὥσπερ 
οὐδὲ τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ τά γε τοιαῦτο, καλεῖν: εἶσιν: εἰθισμένον 
χοινῖ! «τόντεε ὅποιο». παὶ ἡμῖν. οὕτως κολείσϑω σαφοῦς ἕνερεο 

Οδ4ῃ. ΤΙ. [6 ουὔθυνρη8:)] ΟΥμδα «ὐἴάθηι Τα [αν 15. οΠὲ 
ἢοπιδοπαπιςφαθ Ἰδοαϊξ δὲ ὁοποοοίπ εἢ ἀ1ΠΠ|91111π|6,. αἄθο. πὲ, αὶ 

«5 ΔἸ ἐοτῖπβ οἱδὶ ἱπορῖα ουοαν τ δπν ταϑηάθτε οοδοίιβ. ξπουῖΐ, 

Ἐΐϊυϊᾶδτη 16 τ 6 ἀυ5.,. Ῥοπᾶτιβ ἐγι ρίατιεη θη Ο.16 Ἰποδχη-- 

Ῥεγβ [οπίϊαί, Ποχηδομυπιαιθ Βαρϑαῖ, ϑνουίασι, δέατπα δα νόΣη1-- 

ἴὰπι ῥγονοοθίμσ, ἦπο [Ὁ]0 8 ῬγδηθιπΡι5 Γγιωρτομπιαθπ8: Ῥὸ- 

Τουτὶ νἱπάϊοοχι, δπο Ἰρίίαν οἴ 4116 Τα ραοίμην ῬΊογάαδ, αὐξ 

Ῥοβαυάτη οἸἶχα ΤιοΥϊπέ, δαΐ Βαίήγα σοτέθ, δα πὶ Τυἑδρατδ 
Ζεῖκα, δαὶ ἴα, οὐηπιθ5. μοιηΐπ δ. δάσο. οοπίπϑνουτη!. Αὐπ 

486 Γδὐπιοιιθη ππο ρδΡρδίπιο ᾿γηθηπηουῖα ᾿ἑθπϑίο: Ὃς δα 

ΟἸΠΠΙΡ 5. ΘΟΙΏΤΗ 5, 4Π86 ῬΟΥ ἴστιθιο 4Π 6 Άγ6 [ἢ ἠδοξίζδ. 

Ὁποανθῖία δαί (46 απ ἄϊοογα 1πβηπιοχαπ) εἸ πα ῬΒ] τα 

ον ἀθηΐθη [ὰρουΐβ' παροὺ ααα]ταίοπι; τ ἢ 4815. ἀϊσαΐ, ααθπ- 

ἄστη οἰΐδτν μηνὶ οἴα, [ρουοπι, 403 πιθαπθ. ΔΌΣ 8. Εν, πϑ- 
4ὰ6 [Δ]{π5. πιοραὰθ ἀσουρηβ, ΠΘαπ6. ΔΙΠΔΙΏΣ, - ποαπ6 Απά 

«υΐβαταγη οαδπιοαϊ πιϑηΐεα τερσδείθηίδί, ψεϊαί πεὸ τρία 

δαπᾶ.. ὙΨαογατα Ἐπ] βιιοαϊ οΥή 14. ΘΟΧΩΤΩΗΣ πΟΠλπ8 νοθα 8 

οοὐπόνοιταιε ἀπϑ 1α 185 Ἔχροτίά,; γοορεπίπγαμθ ΠΟΡῚ8. -ἤσ 

ΘΑΙΒΝΌΒ ΤΌΜ, γι, Νπ ἐπ 



562, ΤΑΗΝΟΥ͂ ΜΈΡΣ ΤΡΟΦΩ͂Ν «“ὙΝΩΑ͂. 

ἙΔ. Ὁματε. ΨΙ: [557.] ἘΠ: Βεῖ, ΥΚ, (550.) 

διδασκαλίας. τοιαύτη γ᾽ οὖν οὖσα καὶ ἢ πολοκύνϑη ποῖ- 

λοὺς εἰκότως ἐπιδέχετον τρόπους σκευασίας; ὥς ἂν ἔν τῷ 

μέσῳ καϑεοστῶσα πασῶν τῶν ὑπερβολῶν, “αὶ διὰ τοῦτο 
ὁμοτίμως: τὲ. καὶ ἐξ. ἴσου πρὸς αὐτὰς ἄγεσϑαν δυναμένη. 
τῶν γὰρ ἐχόντων ἡντιναοῦν, ὑπερβολὴν σύμφυτον οὐδὲν εἷς 
τὴν. ἐναντίαν αὐτῇ ῥαδίως ὦ ἄγεται Ξατασκευασίονε αὕτη μὲν 
οὖν ὅσον ἐφ΄ ἑαυτῇ τροφὴν τῷ σώμαεν δίδωσυν ὑγρὰν αὶ 
ψυχρὰν,,»παὐ διὰ τοῦτο. καὶ βραχεῖαν, ὡς ὀλίγον ἔμσιροσϑεν 
εἴρηται περὺ πάντῳν, ὥσα; τοὺς χυμοὺς ὑδατώδεις τε καὶ 
λεπτοὺς ἔχει-: ῥαδίως. δὲ ὑπέρχεται κατὰ τὴν. γαστέρα τῷ 
τ. δλισϑηρῷ τῆς οὐσίας ᾿ καὶ. τῷ πουνῷ λόγῳ πάντων τῶν 
ὑγρῶν, συτίων, ὅσα". δηλονότι χωρὶς στύψεώς ἔστι τοιαῦτα. 
πέττεται δὲ οὗ κακῶς, ὅταν γε μή φϑάση διαφϑαρῆγναι. 
πάσχει: δὲ τοῦτο διά: τε βοχϑηρὰν ὀκευασίαι, ᾿καἀπειδὰν ἐν 
τῇ “γαστρὶ μοχϑηρὸς. ἠϑυρυισμένος ἢ χυμὸς, ἔσϑ' ὅτε. δὲ καὶ 
διὰ τὸ βραδῦναι κατ αὐτὴν, ὕπερ. χᾷν τοῖς ἄλλοις, ὡραίΐοις 
ἐδέσμασιν: ἅπασιν, ὅσα ταῖς πκράσεσιν ὑγρὰ, συμβαίνειν φιλεῖν 
διαφθείρεται γάρ ἐν τῇ γαστρὶ μὴ φϑάσαντα ταχέως ὑπεῖ- 

Ιανίου θ᾽ ἀοοίνεδο, σρααδι ᾿Οτα οὐρο 8115. ΠΕ Οὐου Ῥτέα, 
ὍΟΙΗ: ΠΡ ΠΊΘΥΤΙΟ τ ΣΩΉ Γ05. ΔΡ ΑΥΑΛαΣ τηοᾶοβ ἀἀμηξαξ, ἐδ ᾳαα8 

ἀπ: πιθαᾶϊο, δὲ, Ομ 15: 6 χοοηβ, ΟΡ Ἰάσας ἀς . ἀπιοηλν!8. οχοοῖ- 

{αν 6π  ϑοῦπο. ὅτις θδδ: τ αααπδοσοϊᾶδηι ΠΥ ΜΠ}. ΘουΠη, 
ἄπα6, Θομροι πηι: ἀπ απ ΠΡ αξ : ο οοΠ ἠδ... 1η. σοπίγα- 

σῖατλ ΘΚΟΘΙΓαΣ -ῬαΥδαἹ ταϊϊοπιθπν ἔθοι]ο. ἀποίξαν.- Ῥυοίπιὲ 

πραγ ῖῦα, ατιθη απ ἴῃ τἴς, 6ἢ,-. Ἠυτηϊάπηη. ἘρΙ σι ἀτιηατιθ., οἷ 

ΟἹ» 14 οπχιρατι. ὈΟΥΡΟΙῚ ρυϑϑθδϑῦ δἱτηνοπίατῃ, -τξ' ραῖ!ο ἀπία 

ἂς. 115. Θμιμῖραϑ, - (86. Γποσατα, ἨΔ ΒΡ 6: Δηποηλη δ! ἔθει ΠΊ, 

Ῥταβοθρίπιῃμβι. Ἐδοα δυΐθαιν ἀρ Πάδε σττὴ Ὁ “Γἀας. ΓαΡΠἔ61ι-- 

ἴϊ46.-ἸαυΡυτοἰξαΐοιῃ 9.., ἕππι. ὁ. ΘΟΠ Πα 6 πὴ Οπημΐτση ΟἹ ΡΟΥ ΠῚ 

Βατονιήν Ταξομ θη... (Οἱ [ΟΣΠἸσοϑὲ οὐΐτα αἢυϊοείοπιδῆι Γαπέ 

Ἠππμᾶτ:...: ΑΔ. Β66ο: οοααϊίτιν οτ ἄθοτον ΒΚ τηοᾶοι: ᾿Ρ πὸ 

οντντυρία ποῖ ἵμπουϊξ; Ἰά, νϑῦο 1Π1| δοοιαιν,. ἀσππι: ραγδία 

νιξιοῖο. ξηοσῖῖ, δαε ἱποστδ, Ῥσαντιβ 1ἢ: νϑπξνσαϊο, ἐμοῦ! δοου- 

ναΐπιθ, τηξονά πη ᾿διεέθιη - 4αοεῖ «11 Τρίο ταυᾶανοτῖ!, αποα 41118 

ᾳποααθ. οὐ Ρμ5 ἔα σαοῖθυ5,. 4886. πη 4ο [χπξ ἔθη ρογαμιθηπ 

ἴοι, [ο]οθξ δοοῖάογθγ.. ΘΟΥΡ ΠΣ ΡΙΙΣ ΘΗ πὶ σαπίσισα]ο; Π] 



τω ΒΞΙΒΑΊΟΝ Β. τς 368. 
ἘΛ. Ὅπαττ. ΝΙ. [5372 ἱ : «ἙΔ, Βαῖ, τ. 530.) 

ϑεῖν. ὥσπερ οὖν, ὅσον ἔφ ξαυτῆ, τὸν εἷς ἐροφὴν ἄναδιδό-:» 

μενον ὕλῳ τῷ σώματι χυμὸν ἄποιον ἔχεν πρὸς αἴσϑησυν ἤ. 
«ολοχύγϑη,. πατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐπειδὰν μιχϑῇ: τινὶ 

τῶν ἰσχυρὰν ἐχόντων δύναμιν, ὁμοιοῦται ῥᾳδίως αὐτῷ, μετὰ 
γάπυος μὲν εἶ ληφϑείη, δριμέα ἐργαζομένη τὸν ἐξ ἀμφοῖν 

ἄγαδιδόμενον χυμὸν ἅμα. σαφεῖ θερμότητι, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν; 
λόγον, εἶ παὶ μετά τίγος ἁλυκοῦ προσενεχϑείη, καθάπερ ἔν 

λοπάδι μετὰ ταρίχου αὐτὴν ἔνιον σχευάζουσιν, ἁἅλυκὸν ἐν τῷ. 
σώματι γεννῆσεν χυμόν.. ἥδιστον δ΄ ἐστὶν ἔδεσμα τὸ οὕτω 
σχευάσϑὲν, εὖ τὸ τόριχον εἴη τῶν Ἱ]οντικῶν ἐκείνων, . ὅ: 
«ὐνοῦσι μῆλα. ὅμα δὲ μήλοις κυδωνίοις ἐψηϑεῖσα καὶ 
προσηκόντως ἀῤτυϑεῖσα τὸν αὐστηρὸν ἕξεν χυμὸν ἐπικρά- 
τοῦντα κατὰ τὴν ἀγάδοσιν. ἡ. δ᾽ ὀπτηϑεῖσα καὶ τηγάνι 
σϑεῖσα τῆς μὲν οἰκείας ὑγθότητος ἀποτύϑεται πάμπολυ, 

τὸ δ᾽ ὑπόλοιπον αὐτῆς οὐδεμίαν ἰσχυρὰν. ἐπικεᾶται δύναμιν; 
ὥσπερ οὐδ΄ ὅταν ἐν ἁπλῷ ζωμῷ σχευασϑ. χαίρει δ᾽ εἶκό- 

τος ὀοριγάνῳ διὰ τὴν δδιευδὴ ποιότητα σύμφυτον ὑπάρχοψ- 

ὉΘΙ ΟΣ τον ὁοσαροηξ {πρΠάδτθ; ᾿Οπειπαδπιοάπη ἰριΐαι σα: 
ὉΒ 16, απαχίππι ἴπ [6 1ρία οἴ, [ποοαπὶ, Ἃἀἱ 1π ἐοξαπς 

ΟΟΥΡῸ5. Δ]ο πα σταίία αἰ υιραϊξαν, Πα 6Ὲ. 4 114115 φᾷ [οἡ- 

ἴὰπν οσρογίδηι, 2, ἀπάτα δοπλ Θοραπι, 486 ΘΠ δηπ θη θη 

μιαοπὲ ἰαουϊταίοπι, τοῖπκία Ταοσιῖ, ξ84 0116. 1111 ΔΙΠτή τ] ἴτυν. πὲ, 

Π σπμ. ὕπδρὲὶ Ἱψππιρία; ἔπους, [ποσα8.,: ἀπὶ οχ αἰτοαπδ᾿ 
ὉΟΥΡΗΒ ἀΙπυιρπαοίατ, ΔΟΣΙΒ Οὕτη χαδηϊοῆα οα]αϊθαΐθ ουῖες 

ἐδᾶοπι τΐίοτιθ, ἢ οαχα [47{0. απορίαται τπϑυίᾶ, Ταοτιξ, (αὐ απῖ-- 

ἄατη 1. ραΐϊπῖ5. σαπ. [6] ἀπο πΐο ἢταμηΐ,) Γαοσιι πὶ ΘΟΥΡΟΥΟ 
[ΑἸ Γατὰ σοπυδ 1: 6 δυΐθη ἤσ. δρραγταῖβ οἱρηβ ἤχαντῇς 

πιὴ8.. ΒΕ. [αἹΓατιθηΐατη ὁπ: Ῥοηίοἱβ 1115 Ῥποῦϊξ, απᾶ6' τηδ]α 

ΔΡρ6]Πδηῖ, Οποάᾶ ΠΗ. σαπι γη8118 ΟΥ̓ ἀΟΠ115 .ΘἸ1κὰ σοπάτϊίαατιο, 
αὸῷ ἀθοοῖ, ὅπου, Γασοππὶ δαίετγαπι 1π αἰ τι δυΐουα μαρερὶξ 

ῬΥΔΘρΟΙ]οπέδπι,:90 ΑΠ δ: εἰαΐϑηι νεῖ ζρῖχα ἀπ ἰατίαρῖτιβ χαατα 

ῬΙυσίσηα τα. αἱ οιὴ,, ἅθ Ῥγορτία. παπιἀτξαῦθ «ἀθρομῖξ, “ τ6 115 

Ὅαππν; δαΐθη ρῆτπβ ὨΠΙ]Δτη. τιῆσπϑηη. ΟΡ ποὲ Τδου]ξαύθιη, 
ἍΝ τιθο οαπὶ 1π 778 βτηρίτοι ραναία που. Οδθίογττα ΟΡ 

δαπθάζα απ  αΐοια “ΠῚ ἱππαίδρι τηοσίϊο: βαπᾶθξ, ὀχίραπο: 
ΝῺ 5. 



,δ64 ΤΑΜΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ 4Υ7Ν ΩΣ. 

ἘΔ. ΟΒαττ, ὙἹΊ. [Γὅ57. 558.1. ᾿Ἑ4. ΒΑΓ. ἘΚ. (ὅ3ο.) 

σὰν αὐτῇ" πάντα γὰρ ὅσα τοιαῦτα δριμέσιν ἢ ὀξέσιν, ἢ 
αὐστηροῖς, ἢ ἁλυκοῖς ἀναμίγνυσϑαι δεῖται χυμοῖς, εἶ μέλλει 
μήτ᾽ ἀηδῶς ληφϑήσεσθιαν, μήτε ναυτιώδεις ἐργάζεσθαι τοὺς 
λαμβάνοντας. 

Κεφ. δ΄. [Περὶ πεπόνω». Ἥ μὲν δλὴ φύσις αὐτῶν 

ἔστυ Ψυχρονέρα σὺν ὑγφότητι δαψυλεῖ" ῥυπτικὸν δὲ ἔχουσί 
τύ, διὸ καὶ “χιψοῦσυν οὖρα, καὶ διεξέρχεται, χάτω τῶν τὸ κ0- 

λοκυνϑῶν καὶ μηλοπεπόνων μᾶλλον. ὅτι δὲ ὀύπτουσιν, 
ἔνεστί σον μαϑεῖν ἄνατρίψαντυ δυπαρὸν χρῶτα. ᾿ διὸ κἂν 
ἔφηλίν τὰς σχῇ, κἂν φοκοὺς ἐν τῷ προσώπῳ, κἀν ἀλφοὺς 
ἐπυπολῆς, ἀποῤῥύπτουσι - καὶ τούτους. τῆς δ᾽ οἷον σαρχὸς 
αὐτῶν τὸ σπέρμα δύπτει μᾶλλον; ὥστε καὶ πρὸς τοὺς λι- 

ϑιῶντας ἁρμόττειν νεφροὺς, μοχϑηρὸν δ᾽ ἐργάζεταν χυμὸν 
ἐν τῷ σώματυ, καὶ μᾶλλον ὅταν μή. καλῶς πεφϑθῆ. τηνυκαῦ- 

τα δὲ καὶ γολεριποὺς ἀποτελεῖν εἴωθεν. καὶ γὰρ καὶ πρὶν 
διαφϑαρῆναν, [528] πρὸς ἔμετον ἐπιτήδειός ἔστι, “αὶ πλέον 
γε βρωθεὶς,, ἔὰν μή τίς αὐτῷ τι τῶν εὐχύμων ἐπιφάγη 

Ομα Πα: ΘΗ11) ΘἸ ΠΒΠ]ΟΘῚ [προῖβ. δου: 8, γ61" δοί 15, σε] δπ- 

{που 8; ν 8] (α1Π|5. δαγη εν} ροα]απέ, ἢ πιοᾶο 1 οἷρο [ἰὰ- 

ψία [ἀπὲ ζααγα, οἱ 115, αὶ ἀπ᾿ Το ηΐ, παι ίθαιι ποι [ππξ 

Ῥαγίϊατα. 

(Δ4ρ. ἴν. [θὲ ρϑροῃίρῃς.] ΕΣ ῬΘΡρομθμα πδίμγϑ, 

Τειριᾶτου οἱ σαι πατηϊα]ξαΐθ οὐροία; ᾿μαρ ῆΐ ἀπίθια ξα οι ]{4-- 

ἐοια απδπᾶδπι ΡΠ ΘΠ], οὐ] Βοπθῆοίο ττϊπδίη οἱθπΐ, δὲ 

ἀξονίσπν ἐχρ θα 5. απιατα,. ΟΠ σα 1ΐα απ θ]ορθροσόβαθα Ῥ6γ- 

πθαπηξ. Οποα ΡΟΥ͂ΤΟ ΔΡἢουρθδηὶ, ᾿π 6 ΠΊροὸ, ἢ Γοχ ἀ: ἀαπι οπἕοῖα 

ἀρῇιδ ΦρΙοτιουῖβ. -- Ὁπαποῦσδπι ἢ 48. ΘρΠ6]1π΄ δαξ 16 πίε85 

ἀπ Τοῖ6. μαρϑεξ, ὅτι ΔΙρῆοβ οχεϊπιοβ οὐ 1π {προυβοῖθ, μ05 

ἀποφαθ ἀείοεροπε, [6ππθῃ ἔαηγθτ. ροΐοηξιβ 4πιδι ΤρΙοταμι 

ΜΟΙ Ὅάγο. ἀείδυραί, - δάθο τιξ νεῖ φἀνουαβ τοπθ5 οαίσα]ο 

ἀγιξοαΐοβ σοπνεηΐαί. Θποσῦση δαΐθπι 1]. φοΥροσα ϑίρυ νἱ- 
ἀοθανμι,, Ἰἄάσπθ ῬΟΙΠΙπηαη,, αἀπππὶ ῬΥ ΟΡ οομποοσέι8. ΠΌΙ 

Ταουτῖ,. ᾳὰο. σαί ; Θμοογας τπουρο οὐ ποκίοβ εσεγς οοπ- 

βαθυτε; παπὶ εἴ Ῥυϊδητιαον ΘΟΥΤρία8. που; δα σοπη πε 

αποαᾳας εἴ Ἰἰάοπεμδ, Ἰαγσίπδοαθ [Γἀμηρίπε (Π αυ]5. μοί 
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ἘΔ: Οιατε, ὙΙ. [558,2 : ἘΠ. ἜαΓ τν΄. (526) 
, ΄, [ ΕΙΣ ΄ δ λ δ᾽ .“ 2.κ 

ἐδεσμάτων, κινήσει πόντως ἔμετον. πρόδηλον δ᾽ ὅτι. κᾷπὸ 
- - : Υ, 

τούτου τοῦ παρποῦ τὴν προσηγορίαν οὗ ἄνϑρωποι πεποίην-, 
᾽ 2 ἌΣ τ Ὰ ς ΄ Υ 

ταῦ; 7506 1Ξ ἐπὺ τοῦ γχραφικοῦ. μέλανος, ἡ γὰρ τοῦ πέπων 

φωνὴ τὸ οἷον πέπανον ἐνδείκνυται, τουτέστι τὸ πεπεμμένον, 
ὅπερ ὑπάρχεν καὶ τοῖς ὅλλοις; ὅσα πεπαίνεται. καὶ γὰρ ἢ 
βότρυς. δύναται λέγεσθαι, πέπων, ὅταν ἀκριβῶς γένηται. πέ- 
πείρος; ὥσπερ 75 καὶ ὃ μηδέπῳ τοιοῦτος οὐ πέπων ἂψ 
ὀγνομάζοιτο; ὦμός τε καὶ ἄωρος- ὧν, αἵ τε ὀπῶραι πᾶσαν 

᾿ ἢ ἡ 5 ,ὔ ἊΣ 
κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, οἵ τε ἄπιον καὶ κολοκύνθαν καλοῦν- 
ταν συνήϑως πέπειρον, παϑάπερ ὃ μηλοπέπων ἔν ξαυτῷ 

ι ι ΞΕ .», .“ “ ΣΆ, ἽΞ 5φν 
περιδαβὼν τὸν πέπονα ἔχει, ὅθεν ἔνιον τῶν Ἰατρῶν οὐδὲ 
ς ἡ: 3...» 3 ΄ ᾿ τ ; Ἵ 3η,»9. “) - ᾿} 
ἁπλῶς ἠξίωσαν ὀνομάζειν τοὺς. πέπονας, ἄλλ᾽ ὅλον τοῦτο 

φασιν χρῆναι λέγεσθαι σιπυοπέπων. ἡμεῖς δ᾽ ἐν τῷ παρόνει 
λόγῳ τῶν τοιούτων οὗ φροντίζομεν », ὡς ἂν οὖδὲν εἰς ἴατρι- 
χὴν συντελούντων. ἄμευγον γὰρ μακρῷ τὸ σαφῶς ἑρμηνεύειν 

ἐστὶ τοῦ μετὰ περιεργίαθ ταναύτης:. ἀσαφῆ τὴν. διδασκαλίαν 

ἐρίχην δ] χαϊά, δου, αμ86 ῬΤΟΝΙ [ὯπῈ Γποοὶ, Ταρογπιαπά οί) 
οὐπηΐπο νομηϊατα δχοίξαρι. [{Ππᾶ ρῬοννὸ ρογίρίοαπμι οἵδ, 

“Πομεΐπ 65, 1. πο0 ἀαοαὰθ ἔγαοία φρρϑ!]ρέϊομοπι 1501{5,. απο- 

χηοᾶο 1Π. Δί δηθη1ο, απὸ ΓουΙδξυτ, ᾳαοά μέλαν ΔΡΡΘΙΙαπῦ; 

ΠΔΠῚ ΥῸΧ πᾶθο πέπων γοϊτι τὸ πέπανον, πος εἢ χτηαΐα- 

Ὑὰπ|) Πρποαί, ἀποά- 41115. 4ποημδι, ἀπ66.- πλαίθΥρ οι πε, 

σοπν τ. ΝΑΙ δὲ Ὑδοάιητθ, «μἰατι εχδοίθ . δ: πταίει 88, 

'ἄϊοι Ῥοΐε᾽ πέπων, ἀπεπιααποδηπὶ σου. οἵ ἀατίπα, -πγόλ:- 
ἄππιὶ τηδέστατ ποῦ Ῥοίθῆ; γἹΟ ΠΥ ΠΟΤῚ πέπων; ἩΪΠΗΡΕΠΙ αὐϊ 

οχθίᾶτιβ. δἴξ δὲ τὐπηδαρίθ, Αἀ' οὐπδδπι παοάπηι “88 ἴτας 
ὀΐα5. Ομ Π85 δαί 4165, 6: Ῥῖται, δὲ ὁπουνθιίαθ. πέπειρα, 

1. 6. τηδΐατα, νοοΔΥῚ οοπίπονογαηΐ, φαοπιδαπιοάπη δὲ πι610-- 

Ῥϑροῃ, ααΐ ἴῃ [6 Ἰρίο πέπονα; 1: 6. πἰαίηταμι, οοπξπθε; τατᾶδ 
ἸΏΘΑΊΟΙ. ααίᾶδηι. πο βυλρ!τοῖξον. ποταΐατα νο!πθεαπε ρ6ρο- 

188, [δ ἔδει 18: σικυοπέπονα; 1: 6. σοι ΠΡ εἰσι: Τῇ δ ει], 

ααΐ ῬΘρο ἐπὶ οἴτοῖι ΠἸΘγΆ θη. πόμα μα Ὁρονίοσθ δοπίδηο- 

γαῖ, Νὸβ5 νϑῖὸ “ἢ ῬΥδοίθα ΤΓεύηιοη8. ἀθ᾽ Θ᾽ Π5 ΠΟΘ ΔῚ ποπ 

Τα βογάγητι8, τ ἀπᾶ8 δᾶ πηθαϊοίπϊατα Π181] σομἤογαηῦ:; πππξο 

“πηι (ἀΕἰτὶ5. εἰ τοι. αἸ]ποῖάς Ἱπίδυργοίαυ!, ατιατῃ “Μυ788-- 

Ἰ]ΟΔἹ αὐχῖα αισ αἰ του ἀοοιγπδήΣ οἰίοιιρατο Ταπ Ῥου- 
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ἘΔ, Οπιανς, ΨΙ. [558,] Ἑά. Βεῖ. ΤΥ͂. (ὅΞο. 521.) 
᾿ξργάζεσθαν - σαφηνείας δὲ μάλιστα τυχεῖν ἔστν τὰ συτη- 

“ϑέστατα τοῖς. πολλοῖθ. ὀνόματα ἐελέγοητα. μετὰ τοῦ φυλάτ-- 

τειν, αὐτοῖς τὰ σημαυγόμενα. : 

το καρ, ἔς {Περὶ μήλοπεπότ ω»,]} Οἵ μηλόπέπονες ἢ ἡτεόν 
Ἐξ τῶν πεπόγων εἰσὶν ὑχροὶ » δαὺ ἧττον “κακόχυμου » καὶ ἧττον 
οὐρητικοὶ,᾿ χαὶ: “ἥττον Ὁπέρχονταν χάτω. τὸ δ᾽ εἷς ἔμετον 
ξξορ ομᾷν ὁμοίως τοῖς πέποσιν. οὔκ ἔχουσιν, ὥσπερ οὐδὲ τὸ 

διαφϑείρεσϑοι ταχέώς ἐν τῇ (621) Ζοιλίᾳ παραπλησίως τοῖς 

πεπῦσιν».. ὅταν ἐν αὐτῇ ἢ τις χυμὸς ἠϑροιϊσομένος μοχϑηρὸς, 

ἢ καὶ τις ἄλλη. διαφϑορᾶς αἰτία καταλάβῃ. πολὺ δὲ ἀπο- 
λειπόμενοι, ᾿ τῶν εὐστομάχων ὁπωρῶν οὐζ ἔχουσι "τὸ τῶν 
πεπόνων᾽ μακοστόμοχον " οὐδὲ γὰφ οὐδ᾽ εἴς ἔμετον ὁρμῶσιν 
ὡσαύτως. ἐκείνοι. “τῶν δὲ πεπόγων οὔκ ἐσθίοντες "οὗ ἄν- 
ϑρώποι τὸ τῆς σαραδα ἔνδον, ἐν ᾧ τὸ σπέρμα, τὸ τῶν μη- 

λοπεπόγτων ἐσθίουσι, καὶ τοῦτ᾽ αὐτοῖς συντελεῖ πρὸς δια- 

χώρησιν,. οὗ ᾿δὲ “τὴν οἵον᾽ σάρκα μόνον ἐσθίοντες αὐτῶν 

ἧττον τῶν ποπόγων διαχωροῦσιν 4 τ»: 

το οΙαν Γἄπαθ᾽ ἐπ ] θα οἴ πυαϑ 7. αῦπι γοράβιϊὰ ψη]ρὸ πιαχίπιθ. 
αβίαία ΕΠβομίοα Ἰρίοσυαν, Πραπθοδιίοπιοδ, Τρ ψαν θυ πεῖ, 

ἜπηΣ Υ. 189 ΠΠΘἸΟρθρομίβυο. ΜΕΝ ἐποπές ΠΩΣ 

4181. ῬΘροτ 65, [ππὶ μμμλ] 41, ποῦ δἄθο Ῥσγανὲ [πὴΐ [αροῖ, 1}}1-- 

ὯΠ5 -ἰζθιη, ὩΣΐπα5 πόνο, ἰατάϊπδααθ ἀθοτίαπι ἀοίοομπαπαϊ, 

:Αα νοχηϊίππι ῥγαθίεγθα οχοϊζαιγάτιτη τιοχὶ ἰαπίατα φπανπίατῇἪ 

ῬΘΡοΗ65 Παρθμ  πποχηθηΐ, βουΐ π6ο σΘΙοΥΙου δᾶθο, τιῦ 1 ἐπὶ 

σϑηΐίοιϊο, σογυτιπιρυ παν, 4ασ ᾿γδντιθ. ΠΠΠΊΟΥ, τι 60 ο01- 

1βοΐμβ ἐμοσῖξ, δας α]1α απαθρίαπι οογγαριοπΐ8. οπία ἐρίαπι 

Ῥτομοπάορίς, . Οπφδίθγθμη ἑαπιθί π᾿ Ἰαναπᾶο, ἢοτηφοῖο δτ|- 

ἐπα 11 015. ἔτι ορα8, ΟΠ 56. [απὸ ἐμξθυῖοτοβ, Βαπδαπασπᾶπι 

ταγαθει οἷ, πὖ ΡΘΡΟΙ65,. [πὸ πολ, πραπθ 5ΠΔτα ψοχα ἔτη, 

“οἴ 1111, δχοϊίαπί. Ἡσο δοσοάϊι, ᾳποᾶ πὶ Ῥϑροηῖρηβ ποχηΐπεβ 
ἃ ΟΩΥΠ6. ἐπέμπια, ὅπ αὰ8. (θημθπ. μαρϑίων, ΘΡΠποπξ, π᾿ πιθ5 

Ἰορερομίβθῃβ. δαΐθα. τπαπάππε, Ἰάσῃθ ἱρῇ8. δ4 Δο)θοοποιι 

-οολέοσε. ΟἿΣ ψ6ΥῸ. ΘΟΥΠΠ 4η8 ΘΕΥΠ6 “Τδπέατω γείρυμ- 

«Ἐατ,, Τρ ἔαρ Οιΐο Θ8ηι, 86. ῬΡΘροχῖμι,,. Θχοθυητηιΐ., 
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Ἐᾶ. Οἰατε, Υ͂Ί, [558, 50 Ἐα. Βα. τ. (ὅ519 
Κεφ. ς΄. [Περὶ συκύων.] Οὐρητικὸν μὲν ἔχουσίν τι καὶ 

αὐτοὶ; καϑάπερ οὗ πέπονες,. λλ; ἧττον “ἐκείνων, τῷ καὶ τὴν 

οὐσίαν αὐτῶν ἧττον ὑγρὰν εἶναι. διὸ τοῦτο. οὐδὲ διαφϑεί- 
ρονται δᾳδίως ἔν. τῇ γαστρὶ παραπλησίως τοῖς πέποσι. 

πέττουσν δ᾽ αὐτοὺς ἔνιου; παϑάπερ καὺ ἄλλα πολλὰ τῶν : 

πολλοῖς ἀπεπτουμέγων, οἰκειότητι τῆς πρὸς αὐτῶν φύσεως, 

ἣν ἔν τε τοῖς περὶ χράσεων ὑπομνήμασι καὶ μάλιστ ἔτι, 

χατὰ τὴν περὶ τῶν. φαρμάκων, δεικνύντες ὅλαις τῶν οὐσιῶν 

ταῖς Ἰἰδιότησιν οἰκείας. εἶγαν τρῤηρὰδ ἕπάστῳ ᾿Ἀένει τῶν ζώων, 

ὅροις 'μὲν καὶ ἵπποις ἄχυρον, καὶ χόρτον, καὶ πριϑὸς, ὅσα 

αὶ ἄλλα τοιαῦτα; λέοντι δὲ σάρκας ζώων ὠμὸς, ἀνθρώπῳ 

δ᾽ ἔφϑός τε ταύτας πάσας, καὶ ἄρτους ἔπ τῶν σιτηρῶν 

σπεομάτων κατειργασμένους, ὥσπερ εἴρηταν. καὶ μὴν καὶ 

τὸν ξλλέβορον οἵ ὄρτυγες, ὥσπερ καὶ οἵ «ψᾶρες τὸ κώνειον, 
ἐσθίοντες [559] οὐδὲν. βλάπτονται, χαϑάπερ οὖδὲ τοὺς 
ὀρόβους οὗ βόες. τὸς μὲν οὖν. εὐπέπτους “αὐ δυσπέπτους 

ἑκάστῳ. τροφὰς. ἤτον κατὰ τὴν ἰδιότητα τῆς οὐσίας, ἢ 

μεῚ 

(αν. ΝΊ, [ὉὈς :-ομουπηποχῖρπ8.1 ὕτίπάπι αὐ θη δὲ ἱρᾷ 

πποπιοᾷο Ῥϑροπς5 οἰθηΐ,, [δὰ τηΐλτιθ (πάπη 4171, αποᾶ Ἰρίοναχα 

Γααμξία ταΐπ5. δὲ Ἠπηϊάα,, ἰάφοαια ποι ὅδοῖο, πιὸ 1ΠΊ, 

ἴῃ “νϑιίγίουϊο, οουυαχαραηΐαῦ. ἔπγθυαβ αὐπΐϑ 61 ἸΡΙΟΘ ̓  

(οδα. 4114 πιαϊία, ἀπε Πουηῖπιθ5. Ὀ] αρίαπ6. ὀοαποτο ὩΘΟΠ ΘΙ) 

φοποοηπᾶηΐ, ΟὉ πίηταρ [ΟΠΠσΘί οὐ 618 Ἰαμ Παν! ταΐθπι, 
ἀπαπι ΠΟ5. ἔπτη 1Π᾿ ρΟ ΠΤ μη ΐαΥ115 (6 ἰοπιρογατηθηξίβ,. "ἴαμα 

βαίοπα τι ΠΡτῖβ 46. τπρά!οαπιδαίοντπι. Του] αἰῖθτι8. οορίοῃ- 
ἤχπηθ :ἐχροίαϊπιτδβ,, ἀοηιοπῆναμηξοβ. ἃ ἴοία5 -[πΡ ἤθη8 6. Ῥτο-- 

Ῥυβοίαϊθ. ὕπαπι οαἴαπθ: Θηϊπατιέίαπι βΘπΘΥΪ. οἴραι) 6[8. [6-- 

τ] θα :. Δἴ η18. αὐἱάθηχ οἵ δα 815 ΒαΙβαπα, Σοδπτιην, -ΒοΥ- 

ἄσαμι, δὸ Ἰά σεμτι5. δῖα; Ἰθομὶ ἀτιΐθμι φυτιάδθ δπήτη θ᾽] παγη 

ΟΕΥΤΙΘ5 7. ΒΟΜΉΪΩΙ -ἰμη. Π645. ΟΠΔΠ685. Οοοίδδ᾽ ἴππὶ Ῥβ1165. ΘῈ 

ἰτπηνθηΐθοοῖβ ΓΘ μη 5. αὐ ἀἰπκίπιτιθ, σοπδρίοβ, Αἰααΐ, δἕ 

ΒΘΙΙΘΡοτο σοΐμτμῖοαβ, δὲ οἱοαία ἤπτπῖ, οἱίτα ποχϑὰ ν6- 
οπηΐῃτ, οθὰ αἰΐαπθ ὄσνα. Ῥονθ8:. Ὅπᾶθ ρίζαν. ουΐαιθ 

οοοία. ἴαοῖα δὶ ἀπποῖηα ἤπιε Αἰϊπποπΐα., δυξ ἐκ [πρῆδτ- 

ἴϊαβ. Ῥζορυϊθίαίθ, δαξ. δ᾽ϊᾳῃπὸ ἔγπιρίομηδίθ ῬῈῪ -δχρογίθαης- 
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ἙΔ. ΟΠ τι, γι. [559.1 ἘΔ. Ῥεῖ, ΥΥ. (551. 

χοτά τι δύμπτωμα τῇ πείρᾳ πριτέογ. ὑποῖον δέ τι λέγω τὸ 

πατά τι σύμπτωμα, διὰ τοῦ πρώτου βιβλίου ᾿δεδήλωται, 
τοῖς γὰρ ἤτον χολώδη χυμὸν ἔχουσιν, ἢ ὅλως περίττωμίς 
μοχϑηρὸν δτιοῦν ἀϑροίξονσυ πολλάκις ἐν τῇ γαστρὶ διά- 

φθείρεται ταχέως, ὅσα τὴν φύσιν εὐπεπτον ἔχει, ααϑάπερ 
δὀνίοις τῶν ἀνθρώπων, ὅσοι τὸ σύμφυτον ϑεομὸν οὐδ᾽ 

ὑγρὸν. » οὔ εὔκρατον, ἀλλ' αὐχμῶδές τὸ καὶ πυρῶδες ἐ ἔχουσι, 
“αὶ γὰρ καὶ τούτοις -διαφϑείρεται ὕὔϑαα ἀλλ οιούμενα τὰ 

μάλιστα ἐπὶ τῶν ἄλλων εὔπεπτα, “αὲ γίγνεταν τούτοις ἥ 

᾿ ἐρυγὴ π»ισσώδης τοὐπίπαν. ἀλλ᾽ ἐκείνου μέμνησο διὰ παν- 
τὸς, ὧς, κἂν πέττῃ τιρ ὁτιοῦν τῶν δυσπέπτων τοῖς πολλοῖς, 

0γὲ ἐξ αὐτοῦ χυμὸς ἀναδιδόμενο ος εἷς τὸ σώμᾶ τὴν αὐτὴν 

ἔχεν φύσιν. οὐ γὰρ οἷόν τὸ τὸν ἔκ τοῦ πέποϊος χυμὸν 

σγαχὺν καὶ γεώδη γενέσθαι; κἄν κάλλιστα πεφϑῆ, καθάπερ 

οὐδὲ τὸν ἐκ τῆς φαπῆς ἢ τῶν βοείων “κρεῶν ὑδατώδη) τε 
καὶ ὑγρὸν, ὧν περ καὶ λεπτὸν τῇ σὐστάσεν καλοῦσιν. ἐν 
τούτῳ δ᾽ ἐστὶν μάλιστα τὸ χρήσιμον. εἴς ὑγείας τε φυλακὴν 

ἐἴατι ἤαπὶ αἰ Γοετπθπᾶα. Οπΐᾷ ἀπέομι ΠΡῚ σγοὶϊξ, 4ποά αἴοο, 

85 ἀἸτάιιο ἰγμιριοιηδεθ, γτίπο ΠΡτὸ 14 δχροίαϊ; ἀυαπάος- 

αὐϊδεπι, φαιθαβ ὈΠΙΟΙαβ. νππον, αὐ οὐπάῖπο Ῥξανατη 6κ- 

ὀτθυαθαϊθιην ἀποᾶν!β ἴῃ νϑπίνιοη]ο [πὲρα Θοηροχηαν, ἴπ 

ἀϊ5, απᾶ8 ἠδξηγα ὀοοίῃ Γαπΐ ἐ4ο1118, φοἸόγῖξον σου ρτιπξαν, 

ψεΙαΣ ποι 5015 ᾳαϊθαβᾶδχα, ἀπ ὀδϊογδχα πε ντισα Βαρξιηξ 

ποῖ Βαπηϊάππι, πεαῆδ Ῥαπ ἐεπιρόγαΐαια, [δὰ [ᾳυε!πᾶπι 

αἴαθθ ἱσπδοτη; ἯἫΣ δηϊηὶ, ἅπαθ 4111 {ᾺῸ1Π| 6 σοποοαπππηΐ, 

ἔλοΣ 16. αἰτοταῖα δὰ ΘΟΥΥ τ Ρυπξ, γἱοίαβατι “818 δοοϊᾶη! οχη- 

τῖσο ἩΙΘΟΥΌΙΕΠΉ.  ὐαϑξογαῃ 1ΠΠπ| ῥεγρϑῖπο τηθηιονία ἰδ- 

πδίο, αποᾶ, Θαταῇ απίβ δογα ααϊᾶνίβ, αἴι86᾽ 4115 οοπ- 

οοοία {τὶ ἀΠΠ 6111, δοκοῖς, Γποθαβ ἰάταθη, τ ἜΣ δὸ ἴπ 

ζοΥραβ ἀϊβυαῖξαν, δαπάθιῃ τϑίηθὲ παίπτατα. ἵΝδπι Πουΐ 

ποτ Ροΐοίς, τιΊ Γπόοτ8, ἀπὶ δὲς ρϑρομα ἀϊῆνυιραΐίαν, ογαῖ- 

[8 δὸ ἔξυθαβ βαῖ, θιδμϊ ἴ5. σοοία5 ῥα]ομουσῖπιθ ἵπο- 

τὴν, “4 θη] πο Ὥθο 4ῸΣ ἐσ Ἰθηΐθ δὰξ ῬΌΡαΪ]α ἀ1Π1- 

Ῥυμέατ, δνδᾶδὲ τ ᾶτῃ πασποίαβ ὅς πυνήϊάα5, ἀπθτα [4176 

δξ ἐοπῆῆεπία τοπηδτα ἀρρϑι!δηξ. 1ἃ δαΐεπι ρΙατίπιατὰ πα- 

Ῥδξ Ἰποπι  ΠῈ πο τόοᾶο δὰ [1818 ουβοάίαπι, [δ δἰϊατη 
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τᾷ. ματι, ὙΙ. [359.] “0 τ ἐς τ. (5: 2 
καὶ νόσων τήρησιν, ὡς ἑτέρωθί τε δέδειχταν παὶ νῦν. εἰρή-- 

σοτῶν πάλιν ἐν χεφαλαίοις βροχέσι, προϊόντος, τοῦ λόγου, 

τοῖς οὖν τοὺς σιπύους καλῶς πέττουσι, ὅταν αὐτῷ τούτῳ 

θαρσήσαντες ἄδην αὐτῶν ἐμφορήσωνταν, χρόνῳ πολλῷ ἜΤ 
χοῦν καὶ ΠΈΡΟΊΠΩΣ παχὺν ἀϑοοίζεσϑαι συμβαίνεν κατὰ τὰς 

φ} ἕβας χυμὸν, οὔκ εὐπετῶς ἔτυ δέξασθαι δυνάμενον τὴν εἰς 

αἷμα, χρηστὸν ἀλλοίωσιν ἔν τῇ χατὰ τὰς φλέβας πέψει, πάγ- 

τῶν δὴ διὰ τοῦτο ἀπέχεοϑαν συμβουλεύω τῶν καποχύμων 
ἐδεσμάτων, κἂν εὔπεπτά τισὺν ἢ. λανθόνεν γὰρ ἐν χρόνῳ 
πλείονι μοχϑηρὸς ἐν ταῖς φλεψὶ χυμὸς ἐξ αὐτῶν ἀϑροιζό-- 
μενος, ὃς; ἐπειδὰν ἀφορμῆς ὀλίγης εἷς σῆψιν ἐπβηθο, 
πυρετοὺς χακοήϑ᾽εῖο ἐργάζεται. ὦ 

Κεφ. ζ΄. [Περὶ τῶν ἀπὸ δένδρων καρπῶν] ΤΣ. 
δηλονότι; καὶ μῆλα, “,χαὶ σῦχα, πκαὺ περσικά τε “αὐ δοιαὶ, 

χαὶ πάνϑ᾽ ὅσα τοιαῦτα, καρποὶ δένδρων ὦ ὄντα, χρήσιμα τοῖς 
ἀνθρώποις εἰς ἐδωδήν ἔστιν, ὄντων καὶ ἄλλων καρπῶν, οὔ 

οὐκ ἐσθίουσιν ἄνθρωποι, περὶ ὧν οὗ πρόκειταν λέγειν ἔν 

δα πιοΥρὶ ἀεθοϊπαίϊουιθηι, πὲ 41101: ἄδιποι Πγδίτιπα τπιορῖ8. εἴ, 

τοῦ πᾶπο ΤΌΣ Γαγοτηδίιτη ργοοθάθπίθ [ουποπθ τ ροίβιμμ5. 

Ετρο 41 οαξατηεγαβ ΡῈ 6 εοποοασππί, ααπῃ 6ο ἱρίο ΜΗ 

αἴταίίπι 115. [6 Ζπρίθνουῖπξ, 15 ἰάυιάθιη Ἰοπρο ἰβπρΟΥΊ8 

ταοία δὐϑοῖϊαϊ!, αἱ ποοιβ ἔγιριἀπβ ὧὸ Ὑηθάϊ ον Υ ΟΥ̓ 8 

ἴπ νϑηΐβ οοθοουνθίαῦ, ΟἿἹ 1 δᾶ σοοϊίοπο, 4πᾶ6 δὲ 1π νο- 

τἶβ, Βατιᾷ [0116 τυπίδεογιοτα 1π ῥτόρίπι [ἀπρυΐπεπι τοϑοῖ- 

Ῥια. ὋΡ δαπὶ Ἰρίζασ σδυίατι ΟΠ ΠΡιι5 ῬΥΑΥΙ Γαοοὶ 6α 1115 

σοπίθο δι ποπάπτη, δἰδιηῆ δα ααϊρηβᾶάαπι οοποοοίᾳ βπξ 

ΤᾺ0114; ΠΟΡῚΒ Θπῖπὶ ποῖ ἀἀνουίθιερτιβ ῥσάντβ [ἀσοα5,, 6Σ 

Ἰρῆς. ροῖδ Ἰοτιριπι ἔθηυριι5. 1ῃ. σθηΐθ ΠΟ]ΠρΙ αν, απὶ Ροῆδθα 

δχίριιατα δα ρῬαίσεάίμεπι οοοαβοιθτα πιδοίτβ δΌΤΘ5,. π1611-- 

588. Δοοθη τέ, : ΓΕ ; 

(8. γΠ. [Ὁὲ υοῆρηθ, ππὶ 6χ δυβουῖριβ 60111- 

δαί. Ρίνα ίαπθ εὲ ροπῖα, δὲ ἤσῃβ, Ρεγῆσοα, Ρι- 

Ἠϊοα, 6: 14 σϑῆὰβ 8114, ἴγποίτιβ ἕπτ δγροττπι, φπῖρτιβ 

Ἰιο πη 65. ὉΣΙΉΗ ΓΘ σϑίοαπεασ, απὰπι οὲ ΔΠῚ Ῥυαδίευ. ἢο8 ἤηΐ, 

ἀαῖρ5 ΠΟΏλΕ65 ποῖ ψαϑίοππί τ, 46 φαῖραθ πὸ ῥχδοίεμία 
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Ἐα, Οματξ, ψΙ. [ὅ59. 540. ἘΔ. ΒΑΓ. ττ. (51) 

ἐῷ παρόντι. χαθόλου δή σε πϑρὶ, τῶν ἐδωδίμων ἀνθρώποις 
καρπῶν. ἐπίστασθαι γοὴ λόγῳ. κοινῷ, τοὺς μὲν ὑγροὺς χαὶ 
λεπτὴν “αὺ ὑγρὰν ἐργάξισθαι τὴν ἐξ αὐτῶν διδομένην τῷ 

σώματι. τροφὴν, ᾧ πάντως ἕπεται, πόριμόν τε καὶ διεξεργο- 

μένην ἅπαν τὸ σῶμα ταχέως, ἐσπεγουμένην τὸ χαὶ δὲ οὔρων 
καὶ κατὰ τὸ δέρμα τὴν τοιαύτην εἶναι. κατὰ τοῦτ᾽ οὖν 

ὀλυγότροφα πάγτα τὰ τοιαῦτα ἐδέσματα λέγεται προσηκόντως 
ὑπὸ τῶν λατρῶν. ᾿ἔμπαλυν δὲ τῶν στερεῶν ταῖς συστάσεσι 
πάρπῶν. ἢ τὶ εἷς τὸ σῶμα πρόσϑεσις ἕν. τροφῆς χρείᾳ πλείων 

ἐστὶν, αἵ τε διέξοδοι βοαδύτεραυ, καὶ μόλιαϑ' ὅταν ἔχωσιν 

χυμὸν ἐν ἑαυτοῖς. ἤ ποχὺν, ἢ γλίσχρον, ἢ στυπτεκόν, 
Κεφ. ἡ . [56] [Περὶ σύκων.) Τὸ μὲν ποιγὸν. οὐ μό- 

ψον ὁπώραις ἁπάσαις, ἀλλὰ : καὶ τοῖς ὡρυξους ὀνομαζυμένοις 

καρποῖς. ἔχεν καὶ τὰ σὕκο, φυγεῖν οὐ “δυνηθέντα τὴν Ἰόπο- 
χυμίαν οὐδ᾽ αὐτὰ, καίτον τῶν ἄλλων ἁπάντων ὡραίων ἧττον 

αὐτῆς μετέχοντα. . πρύσεστι δ᾽ αὐτοῖς ἀγαθὰ τό τὸ χατὼ. 

γαστέρα 'πορίμοις εἶγριυ καὶ τὸ διοξέρχεσϑων ῥᾳδίως ὅλον τὸ 

ἄϊοεχθ ΠῸΠ ο τβ ξαξα ταὶ π᾿ απἰνοτίππι δπΐθπι 86 οοπι- 

τοδὶ ταοπθ ἀ68. ἔγποῖβραβ, αυλθειβ Βοπαΐη 685. νοίοπηξαν, 

Τοῖνϑ ὁροτῖοξ, ᾿ιαπηΐάοθ φαϊάδηη ἴθππθ υιίδαμηαπθ ὃΣ 

6. ἀἰΠυιθυΐαχη 411 Πγθι πῆμη, ΘΟΥΡΟΙΤΙ ῬΤΆΘΡΟΥΘ: αθδτα. ΤΘη 

Ὁπτπο σομδατπέξαν, τ οὐ αϑιποα ΔἰΠτηθηΐμτα ΘΘΙΕΥΓΟῚ οοτ--. 

ῬΠ5 τούτη Ῥογταθθέ 86 ,»Ῥοϊναᾶοξ, -ΘΣΟοΥχ αἰ α116. ἔπ π ῬῸΓ 

οεΐπι, ἴατα βου αὐίτιαβ, Ῥγοῖπᾷο οἸΊηἶδ, 6] αϑπιοάϊ οἱρατίᾳ 

χηϑάτοῖ Υἱϊα δῇηγχηδοΐ Ῥᾶποὶ 98 ΑἸἐπιθπίϊ, Οοπίσα δαΐοπι 

παρεῦ ἴπ [(0114185 ἐγαοῖα8 οοπββοπεῖα; Γ᾿" ἡρῆϑ Θπΐπα 4]1-- 

γάθηΐαπι ΘΟΡΙ ΟΠ 8 οοτρουΐ ἀρρουμίίξατ, ἑατάϊυθαπα Ῥογμιθαΐ, 

τηαχίπιθ ἀππτα Γαροππι 1 [δ 1Ρ[1|8 μαθθηὶ ᾿ογαίϊαμα, δαΐ 1θππ 
απ, δαὲ δἀῆτυϊησοηξεπι. 

ΓΕΡΙ ὙΠΙ. [Ὀ5 Βουραβ.7 Ὁποᾶ οπιπέριβ απίάοπι πὸπ 
τηοῦο δαΐππη8 110 115 ἔραοιΡι5, [6 6 115, 4πο5 ἔπραρθ8 Δρρε}- 

Ἰατῖ, εἴ σομπηπηπθ, 18 ἤσταθ αποαπθ μαρεηξ; ποῖ οπὶπὶ ροΐα- 
γα [οοὶ Ῥεαντταΐθια οἴπροτθ, φαπχοίῇ τηῖτη8, φ πὶ σα65 

ἔοσὶ πρᾶσθϑ Ομ 68,. Σρβιι8. [απ Ῥασεοῖρ68, Ψεσαπι παθὸ 

ἱρῆβ ἐμαίπηρ θοπ8, ποῦ, γομέγοπι Ῥγοιηρῖθ ρουθαπί, οἔ 
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ἘΔ. Οἴιατι. ὙἹ. [5:91 ἘΔ. Βαῖ, τν. τς 

σῶμα:". καὶ γάρ ἐον καὶ ὅ υπτιπὸν ἀξιόλογον ἔχεν, πκαϑ' ὁ καὶ 

ψαμμώδη πολλὰ τοῖο γεφριτικοῖς ἐπὶ ταῖς ἐδωδαῖς αὐτῶν 

ἐχχοίνεταν, τροφὴν δὲ. ἁπασῶν. τῶν. ὀπωρῶν ὀλίγην. τῷ 

σώματι διδουσῶν; ἧττον ἁπασῶν τοῦτο τὰ σῦκα πέπονθεν; 

οὐ μὴν ἐσφιγμένην. γε καὶ ἴσχυθὰν ἐργάζεται τὴν σάρκα; 
χαϑόπερ ἄρτος τὸ "αὶ πρέας χοίρδιον; ἀλλ᾿ ὑπόσομφον; 
ὥσπερ κύαμος. ἐμπίπλησί γε μὴν φύσης καὶ ταῦτα τὴν 
γαστέρα, καὶ ἦν ἂν ἱκανῶς ταύτη λυπηρὰ, μὴ προσλαβόντα 

τὸ διαχωρεῖσθαν ταχέως, ἐπιχτησάμενα δὲ τοῦτο τῷ τάχξι. 
τῆς διεξόδου τὴν φύσαν΄ ὀλιγοχρόνιον ἐργάζονται, παὺ “ποτὰ 
τοῦτο τῆς ἄλλης ὀπώρας ἧττον εἴωθεν. βλάπτειν. οὐ σμιπρὰ 
δὲ ὑπεροχὴ τῶν πεπείρων ἐστὶ πρὸφ' τὰ μὴ τοιαῦτα, σαὺ 
χατὰ τοὺς ὄλλους. μὲν ἅπαντας ἐμφαινομένη καρποὺς; οὗ 
μὴν τοσοῦτόν γε διαφέρουσι, τὸ γάρ τὸν πέπειῤρον ἀκριβῶς 
σῦχον ἐγγὺς τοῦ μηδ᾽. ὁλὼς βλάπτειν ἥκει, παραπλήσιον ἤδη 
ταῖς ἰσχάσιν, πολλὰ. μὲν ἐχούσαις τὸ χρήσιμα, μοχϑηρὸν δ᾽ 

ἐστὶ τοῖς πλξονύζονδιν ἐν αὐτοῖς: δῦ, πάνυ γὰῤ αἷμα ἢ 7γδῖνεν οἱ 

ἀπο Δ 0116 ἐοΐπητ οοτρτιβ. ρουναᾶπηξ: πδτη, Δ Που σϑυ αἱ ατιό-: 

486 ἀπῆστιθηι, μαθηξ ἔαρ] αΐθεη.,. ἀπο δὲ. πὲ ΡΟ Τρίαναπι 

εἴμπι ΠΑΘΡΒΥΤΕΙΟΙ τ] ΑΒ. ΠΑΥΘΠ 145. Ἔχοουηδαί,. Ὀναδίοσδα 

ἀαππα ΟΠΠ68. ΔΕ Π118168. ΤριοῦαΒ Οχ στη. ΟΟΥΡΟΥΣ ρ δε- 

Ῥεαπῇ αἰϊτηθηΐαμι, 1 ΟἸηΠ Π. Τα πηι, Π ουθτιβ πὰ ν6- 

τϊῦν. οαγπθην ἴα ποτ. σομηρθοΐαια. πθαπθ ἤγτηδτη δ6πε-:- 

ΤΑΙ ,.. ΘᾺ ρῬδγῖβ, δὲ, {π118, [δα ᾿ ΟΡΊ]α κατ 4. [ΠΡ πἸαπδτη, 

τῷ ἴλραθ. Ῥ]αϊθα5 μ86 αἀποσῖθ νϑπίθση, 1πυρΙθηξ, “οἴει ς 

αὰθ. 60 «πομηῆῖπθ. αἀηοάμπγα ἀΟΤοΥ δα; Ὠἱ᾿ οἴαπὶ οο᾽δσοιῆ 
ἀοίορηίατα οἰἴθηξ, δἄορίαθ, ομ75 Ῥθπαἤοῖο. οο] ουττου ρεῦνας. 
ἀοπηθη5, 116ΐπ5,. απθμηὶ Θχοϊξαηῖ, ποι ἀϊα τηαπδῖς; δἰατοθ ἴα 
60 χηΐμπτιβ οδθίοσιβ ἑγποῖρα8. δτιξπγηνι ΑἸ 5. Ἰαθάενθ σομίπε- 
γουταί. (ὐφοίουτιη χηδίῃγαβ ἤοιῖβ ἐπι ηταίτηαβ πο τηρᾶϊο- 
ΟΥΟΥ ἀπΐβοθπηξ, αποᾶ οἱ 1π 4118 ἀπά οθπι τη πῖθιιβ ΣΓ- 
ΘΕΡα8 οθυμΐίατ, ποπ, ἰαηΐπιπι ῬΘΠ18Π ὅτι 68, οἱὲ ἀΙΓουί πη θαι: 
πᾶπι 6186. β01)8 ὈΥΟΤΓ5. [πὶ τηαέτινδα, ὨΪΗΤΠ Ῥγορεπιοδαϊή 
οαπηῖπο ἰαθάμμξ, ᾳποτηοάο τ66 οαγῖο46,: 486 ἐπε {8} 2 107... 
φαϊάθχη μαροηξ. αἰ Πξαΐομι, Ε΄ ατιῖ5 ἑάπλθι Ἰαυσίτα. οῃ αν ον ξ, 
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ἘΔ. Ομάττ. ἯΙ: [540.1 ͵ ἘΔ. Βαῖ, τν΄. (ὅ2:. 525,) 
γῶσν χρηστὸν, ὅθεν αὐτοῖς καὶ τὸ τῶν φϑειρῶν πλῆϑος 
ἕπεται. ᾿ δύναμιν δ΄ ἔχευ λεπτυντυκήν τὲ καὶ τμητιπῆν, δὲ 
ἣν καὶ τὴν γαστέρα πρὸς ἔκκρισιν ἐξορμῶσιν, καὶ νεφροὺς 
ἐχκαϑιαίρουσυν. ἥπατν δὲ χαὶ σπλῆνὶ φλεγμαίνουσι μέν εἰσι 
βλαβεραὶ, χκαϑάπερ "αὶ τὰ σῦκα, τῷ κοινῷ 26 ᾿ἀγῷ τῶν "5 

“χέων ἁπάντων ἐδεσμάτων “αὶ πομάτων, οὔ χατ' ὑδίαν τιγὰ 

δύναμιν. ἐξαίρετον: ἐμπεφοαγμένοις δὲ καὶ σκιῤῥουμένοις 
,: , ΕΣ ες ᾿ Δ ΕΣ 2 7 ΕΝ 

αὗτον μὲν καϑ' ξαυτὰς οὐδὲν οὔτ᾽ εἷς ὄφελος, -οὔτ᾽ εἴς 

βλάβην ξογάζονταν, μεμιγμέναν δὲ τοῖς τέμνουσν Ζαὶ λεπτύ- 
γουσν καὶ ῥύπτουσι φαρμάκοις οὐ σμικρὸν ὄφελός ἔστιν. 

᾿ ͵ - ͵ 7 4 7} 2 , ΕΣ 

καὶ διὰ τοῦτο ταὐτὰς διδόασιν μετὰ ϑύμων; ἢ πεπέρεως, ἢ 
σ΄ ΄ 3-.ι λῇ Ξ 32. ϑάύ Ε] λ ΄ 9: 2» ξιγγιβέρεως, ἢ γλήχωνος, ἢ ϑύμβοας, ἢ παλαμίνϑης, ἢ 
3 “ ͵ ᾿ “ -" -“ 

ὀριγάνου, ἢ (922). ὕσσώπου, πρὸ πολλοῦ γὲ τῆς τροφῆς, 
- - - : ΓῚ « 

ἔνιοι τῶν Ἰατρῶν ἐπὶ τῶν εἰρημένων ὃν ἡπῶτι χαὶ σπληνὶ 

διαϑέσεων. ὡσαύτως δὲ χᾷἂν μετὰ τινοξ τῶν ἄλλων, ὕσὰ 
πὸ « Ζζ “ ΒΝ 

δοιμέῖαν ἢ ὅλως λεπτυντικήν τὸ καὶ τμήτικήν ἔγεν δύναμιν, 
« , ν βέιοι , Ρ ΞΕΊ, δι ϑ ἡ προσφορὰ γίνηται. τῶν ἰσχάδων, ὠφέλιμός ἐστον οὐ μόνον 

Αἴ»: 618. οὔδπᾶείαν, απαπδοσαίδοπν Δα συϊπ δι που δἀηϊος 

ἀδπι Ῥρόραμπι σίρηππί; ἀπο. ΜΕ, ἘΠ 6.Σ Ἱρίαχτιια. αἰα γ8α1- 

ΘΌΪονατη πα] πο. ργονθηίαί, Ηδρόπε δίϊαπι ἑθππαηαὶ [8- 

συ! αίοτα. οἵ ἱποίάοπάι!,; ἀπὰ νϑηΐτθηι απο δα δχογείϊο- 
σοὶ ἀγυϊἰαηΐ τϑπθβάαθ οχρασσδηῖ; ἰδοονὶ δυΐδπι Πομϊζ 6 

ἀπΈ απαπιδίϊομα ΟΡ ο[η5. Γῃ πὸ τιοχίδθ, απουγάάητοάιπι θὲ βοπ5, 

πιοη ῬΘΟΆ]1ΑΡΙ αυϑαδπηι οἵ δχίτα δου αίθ, [δα σομητηπηΐ 

Ταΐϊΐοπθ ἀα]οίθπι. οπηπίαπ, οἸδοσαμη δὸ Ῥοΐαππι; οδἢτσιιοί5 

δπΐθηι 115. δα Γοο ἴδοι, ἱρίαθ οκ [66 ποὴ Πι8- 

δΈΘΡοΓΘ σοπηποάδῃξ, 8} οὔϊοίαμ!, [6 τηδάϊοαπιε 15. 11: 

οἰάθαθηθ 80. αχίθηπαμπεθιβ. δἕ ἀρ θΥρθη ρα5. τηϊκίαθ 

ΠΟΤ. πη] ΟΟν ΟΣ 7ανᾶθΐ, ῬγοΙπά8 ΠΟΠΏΏ111 πιραϊοουιη 1π 

ἄϊορ ΗΠ Θη15 οἵ περαΐ5. δθδοῖθιυβ ὀχ ροπέ 1ρίαβ. ἰΙομθρ ἃπίθ 

οἰθαπι οαπὶ {Πγπιο, 4 Ῥίρθσθ, αξ Ζίμριθουθ, δαΐ Ῥαϊο- 

Βἰο, δὰΐ [αἰμγυθία, δὲ οα]απηϊηίηθ, δπΐ οὐίσαμο, δἰ μγΓ- 

ἴορο.. ἀΑὰ φιυπᾷριῃ. ἀπίθμ ποάτι, ἢ σᾶνίοαθ οὕμὰ 8110 

παορίαγα θοῦ, 4π486 1Δομ] αέθον Παρόμξ “ἀν θπι αὐΐ οἵας 

αἶπο ἱποϊᾶφμαϊ δ. οχίρηπαπαι,, αἰιμπιαπίαν, Ἰανάριη! πο 
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ἘΛ. ὉΠατῖ, ὙΤ. [54ο, 541,1 ἘΔ, Βκεί. ΤΥ. [6:52 

«οῖς οὕτω πάσχουσιν," ἀλλὰ καὶ τοῖς ὑγιαίνουσιν" ἄνξῳγ- 

μένας γὰρ εὖναν τὰς καϑ' ἧπαρ διεξόδους τῆς τροφῆς οὐ 
ζοῖς κάμνουσι μόνοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὑγιαίνουσιν ἀσφαλέστα- 

τον. οὕτως οὖν παὺ τὰ σῦχα μετά τϑ τῶν λεπτυνόντων ἁλῶν 
σχευάξζοντες καὶ ὕξους καὶ “γάρου προσφέρονται πολλοὶ, 

τῇ πείρᾳ τὸ χρήσιμον εὑρηκότες. εἰκὸς δὲ καὶ τῶν ἰατρῶν 
τὐνος ὑποτυθεμένου., προσάγειν οὕτως ἐνίους αὐτῶν, καὶ εἷς 
πολλοὺς ἔχταϑῆναι τὴν γνῶσιν. ὅσοι δὲ μετά τινος τῶν 
παχυνόντων ἐδεσμάτων ἐσθίουσι τὰ σὕκα καὶ τὰς ἰσχάδας, 

οὐ σμικρὰ βλάπτόνταυ. 
Κεῷ, 9΄. [341] [Περὶ σταφυλῶν.] Σῦύχκα καὶ ΡΞ ΡῈ" 

τῆ ὀπώρας ὥσπερ κεφάλαιόν εἶσι» καὶ τρέφουσι β λλεν 
ἅπάντὼν τῶν ὡραίων ταῦτα, καὶ ἥκιστα, κακόχυμα, καὶ μά- 
λισϑ᾽ ὅταν ἀκριβῶς, ἦ πέπειρα. τοῦ μὲν οὖν τρέφειν αὐτὰ 
μέγιστον σημεῖον οἵ φυλάττοντες τὸν ποαρπὸν τῶν ἀμπέλων, 
ἐσθίοντες μὲν ἐν δύο μησὶν οἷς φυλάττουσιν μόνα διαπαν- 

τὸς τὰ σῦχα μετὰ τῶν σταφυλῶν, ἤ που καὶ βραχύ τὸ 

[οἴστα τσ ἀβδοίοβ, [64 φἔαπι ἴαποβ, βαμπίάθιῃ Ἰθοογὶβ πτθα3 

ἴπδ5, ῬΕΙ͂ ἀ4ποὸβ ἔδυ δια 4111 πξπτη; ἀΡΕΣἕΟ5. 68; 11οῖν. δθστο-: 

(8. τηοᾶο, [δα [Δ}8 οἰΐδηι εἴδ. τα Π Πάπα. ΑΔ δπηὶ ρίαν 

χπούαπι να]ρὸ Πουπ5 οππὶ᾿ [416 αἰξθηπδηΐθ, ϑσθίο οἷ: σατο 

Ῥταθραναῖϊ5 νϑίοιπίαῦ, αποα ρία58. τ}11685. 66. Ὄβσρουϊεμθα 

αἰάτοουῖπξ. -ὙεΥ Πηλ116. δαΐθμῃ δ ἀρίοττμσ ποηητ1105,; χηθ6- 

ϊοὶ ομήιβᾶδην σομῇ]ο ἱπιρῃ]οβ, δᾷ μος τιοᾶο οἄεπᾶαβ. 

ἐρίαβ δοοϑηςε, ἀθίπᾶθ. δαπὶ ποίτείϑπι δ σαΐστιβ οπταπα δ. 

ΟἿ σοῖο οὐμ οἷρο ΔΙίᾳπο ογαῃΠ ἰποοῦ οατίοαβ ἤοαθυβ 

παυ ἀππιξ, ποι. τηθαϊοου 6, οβθι ἀπηξητ. ; 

Οαρ. 1Χ. [θεπ|ν15.1 Εἰοὰβ δἔπιναθ, 4ποηπαδηποάπτι ΠΟΥ 
ἐυρποΐα5,. δαϊπηη 165 ρυϊποϊ ραίαχῃ, δ Εϊπιοαῖ, 1ἴ8. Τα σδοΙθτι5 οπ|-- 

ἌλΡι5. Ἰπδρὶ5 παίχιτιπξ, ἸΩΪΗΣ ΠΏ 16. Ῥγανὶ ἰμοοὶ Παροπέ, 

Ῥγδοί θυ επὶ ἀαπτῃ ὁχδοίατη τηδιαγ ἑαῖθ {ποσίπε δἄσρἕδα. 

Ῥουτο ᾳαοᾷ ἰρίαθ. παΐρίαπί, πηαχίτηο΄ ἀγρτιμιθηΐο Γαπΐ 11, 
41 νἱπθαγαγη {γποίη8. οαἤοαϊαπέ, «(πὶ ἀπστι ἄποβ τπθη 85 
[ῸΠ15. τνῖβ. δὸ. πούβαβ, σιυδεῦπι ομῇοδίας ργαοίμππε,. σο- 
ἰραπΐαν, (πῇ “ξοτία Ῥδηῖβι ααάρίαπι 1115 δἀδαπὉ) οοΣ- 
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«ἘΠ, Ὁδματί, ΚΙ. [511 ᾿ - ΕΔ, Βαΐ, ΤΥ. (ῶ53. 

σαρεντιϑέντες ἄρτου; πιαινόμενον δὲ ἱπανῶς. οὗ μὴν ἰσχυρά 

γε Ξαὶ πυκνὴ ἡ σάρξ ἔστιν ἡ ἐξ αὑτῶν γινομένη, καϑάπερ 
ἡ ἐκ τῶν χρεῶν, ἀλλὰ καὶ. χαύνη καὶ πλαδαρά, διὸ χαὶ 

ταχέως προστέλλεταν; παυσαμένης τῆς ἐδωδῆς. ἧττον δὲ τῶν 
σύκων αἷ σταφυλαὶ τρέφουσιν, χαὺ μέγιστον ἀγαθὸν αὐταῖς 
ὑπάρχεν τὸ ταχέως ὑπέρχεσθαι. διὸ κἄν ἐπισχεϑῶσί ποτε, 
βλάπτουσιν ὑκοψῶς, οὐκ ἐχόγτων τοῦτο τῶν πεπείρων σύκων: 
εἰ γὰρ καὶ μὴ διαχωροῦσιν ἀξιολόγως, πεφϑείη δ᾽ ἐν τῇ 
γαστρὶ καλῶς, ἀβλαβὴ δίδωσν τροφὴν τᾷ σώματι. ταῖς 
σταφυλαῖς δὲ οὐδέτερον ὑ ὑπάρχεν τούτων, οὔτε γὰρ πέττοντοιν 
παλῶς, ὑταν ἐπισχεϑῶσιν » καὶ κατὰ τὴν "εἶδ ἧπάρ τε καὶ 

φλέβας ἄνάδοσιν ὠμὸν «γεννῶσι χυμὸν, “οὔ ῥᾳδίως εἴς αἶμα 
μεταβαλλόμενον. ἥ γάρ τοῦ τῶν  δυγῶν οὐσία σύνθετός 

᾿ ἔστιν ἔκ τὸ τῆς οἷον σαρκὸς. αὐτῶν. καὺ- τῆς παρεσπαρμένης 

κατ᾿ αὐτὴν ὑγρότητος, ἐξ ἧς ὃ οὖνος γίγνεται, καὶ πρὸο 
τούτοις ἔτι γιγάρτων τὲ ξαὶ τοῦ ταῦτα, πάντα “περιέχοντος 
ἔξωθεν ὑμενώδους.. σκεπάσματος. ἀλλ᾽. ἦ μὲν τῶν γιγάρτων 

Ῥυομεῖ ἕατιθη δἀπιοάπη βαπξ: α οαζο, ἅπᾶο6 ΣρΗ͂5 οἱ σηΐμιτ, 
Ἠαυιδαπδηθαμ 6ἢ ἤνπια ἂο ἀδηία, αποπασπιοεδετει δα, ομσαθ 

ὋΣ ΟδΥμῖρτι8 Πί,. [βα Ἰαχα οἷ δ ἤαδεοῖθα; οΡ 14 σϑίθυιτοσ 

ἤδη), ἀπάτη νείοξ ἱρῇβ ἀσβογίπιρ, σου ἢυτηρίξαν δο οοπῇ- 

δε, Ὅδγαμι ἀνδθ Ἰαϊτηβ αἰστΐξ, απᾶπι ἤσαθ, τηακχίπηατη- 
ὅυ6 14 1ρῆβ ποῦν οογππποάτμι, ἀποᾶ, σο]οοίξεσ {ΡΠ θδηΐ, 

Ὁποοῖτοα, ἢ ἀπάπο ἨϑοΓουϊπέ, ρνανῖϊον Ἰαθάπηί, ἀαππι 1ά 

ἀπαϊΐογβ ΠουΡα5. πο ἐπῆί; Πα οπίτθ, οἴϊδιηπ ὩῸη Ρ6γ- 

6116. δχοθυπδηΐοῦ, πιοᾶο Ῥγοθα ἴπ.- νεπίχσιοαϊο. οδοΐαςβ ἴπ6- 

χτη , δΙἰτυθηΐασι σΟΥ̓ΡΟΥΣ ἀδμΐ ἡπποπίπτη. Οπογθτῃ ΠπΘΕΓΌΠΙ 

ανι85 δε; πθαπθ θμῖπὶ τϑίθπίαθ Ρ6116. οσαπππίτιν, δὲ ἀππὶ 

ἀν ἼΘου δο γέμπαβ᾽ αἸΠυϊραπηΐατ, . Γπσοπτν οσπᾶπηι ραπε- 
ζανῖ, αν πΟῊ ἔδο116 π᾿ ῬγοΡατ [Δπιστήπϑίη. τη ξείττ, πᾶ 

᾿δοϊπορατα. Γι ἤαμπίϊα ὀοϊηρόπία οἷ ἐκ Ἰρίαναμπι νοῖαξ ὁατπὸ 

ἐξ Ἰπίπιοτο, «αὶ ῬῪ6Υ δάγποτι εἴ ἀϊρενίαβ, 6κ απὸ δϊ νἱ- 

στη 5: Ῥγδδίογσθα 6χ [δηηϊη1}0η8, δἴαπθ, οχ πηθιηρχαποία ἔθ- 

δυπιοπΐο,; αποᾶ οἰϊηΐα, πᾶ60 » εχ τ δοιβ. οἰτοπχπδμ 1. 

Οἰδοΐοσαμ. Γειηϊπ τὴ ἀυΐάσηι {ΡΠ ατιξῖα Πδοα οἷ εὲ αὐο- 
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Ἐπ: Οπιατι. ὙΙ. ξ541.} τὰ Ἐὰ. Βλ, ΤΥ. (5:2 
οὐσία ξηρὰ καὺ σεύφουσά πώς ἔστε, πη τς τ8, τὰ ἔν- 

φερα πᾶντα κατὰ μηδὲν ἑαυτῆς αἰσθητῶς ἀλλοιουμένη, παρα- 
πλησίως ταῖς ἐν τοῖς σύκοις κεγχραμίσιν. ἀνάλογον γὰρ ἔχάτε- 
ῥον ἑκατέρῳ τῶν καρπῶν ἔστι, σπέρμα μὲν ὑπάρχον ὅλου τοῦ 
φυτοῦ, διεξιὸν δὲ ἀναλλοίωτόν τὲ παὺ ἀχύλωτον καὶ ἄμε- 

᾿ ςτάβλητον. ἀναλογία δ᾽ ἐστὶ χαὶ τοῖς περιέχουσιν ἑκάτερον 
τὸν καρπὸν σκεπάσμασι, τοιαύτην χρείαν τταῤεχομένοις αὐτοῖς, 
οἵαν τοῖς ζώοις τὸ δέρμα. βρυύχεῖα δὲ καὶ ἡ τοῦδε μεταβολὴ 
γίνεταν κατὰ τὴν “γαστέρα, καί τιγες. ὡς ἄχρηστον ἀποπτύου- 
σιν μυζήσαντες αὐτὸ δαὶ ἅπαν τὸ ἔνδον ἅμα τοῖς γιγάοτοις. 
ἔγιον. δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἐκπεύειν πειρῶνται, καὶ μάλισθ᾽ ὅταν αἵ 
ῥᾶγες ὦσυ μεγάλαι: δύσκολον 7ὰρ "ἔν ταῖς μικραῖς αὐτὸ 
πράττειν, εὔδηλον δὲ ὅτι μᾶλλον ἥ γαστὴρ ὑπέῤχεταν, μό- 

γῆς τῆς σαρχὸξ τῶν ῥαγῶν ἅμα “τῷ χυλῷ χατατιοϑείσης 
ὄνευ τῶν γιγάρτων καὶ τοῦ περιιξιμένου χιτῶτος ἔξωθεν», ἔξυ 

δὲ μᾶλλον, ὅταν αὐτὸ μόνος ὁ χυλὸς ἐκϑλιβεὶς καταποϑῆ ἤ; 

(καλοῦσι δ᾽ αὐτὸν οὗ ὄνϑρωπου γλεῦκος,) ἐμπιπλῶν τι φύσης 

ἀαπιηοάο δὐπειϊῆσοῦβ, δυηηΐδατίθ ΔΑ Πῖπα- Ῥευναᾶίι, ΠΤ 

σᾶ [δὰ ἀερτό]ιοπα; ατιθα! ἃ [εἴθ πταϊαΐα,,, ποῖ Γαδ 

εἰ τε π δα] 8. ρναμα.; Πᾶθο δῖα ἴῃ αἰ ΤΟα 6 Ῥέποία, Ῥτο- 

Ῥοχεοπε: Τηΐον [8 τεῖροπαθηξ, φασχτῆ τιΐσυιπι (6 ΤΟ ἢ π5. Ῥίατι- 

ἰαθ ΠΕ Τοπιθη, ῬεΥπιθθξαπδ πὸ δἸξεσαίαα, ποῖ 10. οὔγ- 

᾿πππὶ γον Πα, ΠΏ]14 ἀθηίάπθ ἴῃ χὰ τηπίαῖιτη. ἘΠῚ ἐξ ρήο- 
ῬόΣο απδοᾶαι 1 ἰθρσαχηθι 8. τἰσαπηααθ Τροἐπλ ΟΠ Ὁ 

τϑηπρ τι, ἐπαὸ 1ρ[15. δαπὶ πΓαῆὶ Ῥταεβαηὶ, 4αθηι ὍΔ .15 Δ}1- 

τὴ 0618,» Ἐπηρθαχα ἀπξεπι ἑθραπιοπΐπηι Τὰ Ὑϑοῖρη: ἢ σή: 
{είσαϊο πλοῖα ἠσπδια; αὔο δι, οἱ φαϊάαμι :. ψάσπι Ἰρήπηῃ εἴ 
οἴηπ6᾽ 18 ἡποᾶ Στὰ Βαρϑίων ΓΕ ΘΕ ἢ, ὑἴλα οἰ πὶ ΓΟ α  πί ΡΣ 

ὀσχραδηξ; πα δ᾿ ἐρία ΒΟΠΉΠΠῚ ὁοπαηξατ' Ἐχραότγα,; ῬΟΉΙ. 
ἴππαπι, αὔππι. δοἰ ἢ ργαυ 68 {πουϊηξ, Ὠδη ἴὰ. ΘΧΊΠΡαΒ Τὰ 
ταοία οἷ ἀπο 16. Τὐφαεξ Ῥόυντο; φιοα Ἰνιλβ πιᾶῤῖ8 Ταποϑυῦ, 
ἢ [016 δοϊπούι ὁ 0 οὐ ποοο᾿ ἔμενε ἀερ᾽α τα ἤπθ ΓΞ 
τη] 0115 “δ6΄ πιο γᾶμδ ΟΣ υΊ πίθοιβ δηθςαΐθ:: Ἰδπδιθτ δας 
ἔθη ἀχηρ 61 Ππ|5;; «αταγὶ [Ὁ1π5. ἐρῖδ Ππποσι8 ΘΧΡΥΘ Πι5 (ἀλυΐϊαινν 
α]βῸ ἀρρδ]]δ Ὁ) ζποχῖξ ἀεριπ τα; 41 νοπ εχ: πὲ νοϊοοῖ- 
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3 ΟΒατι, Ί, 59:: 545.] ἘΠ, Βαῖ, τῦ. (5359) 

τὴν κοιλίαν, εἶ μὴ “διεξέλθοι ταχέως. γίνεταν μὲν οὖν τις 
κἀκ τούτου τροφὴ τῷ σώμαέι, πλείων. δὲ ἔκ τῆς σαρκώδους 

οὐσίας, καὶ διὰ τοῦτό τινες μὲν σταφυλῶν τρέφουσι μᾶλλον 

Ἶ διαχωροῦνται, τιγὲς δὲ διαχωροῦνται, μᾶλλον, ἢ τρέφουσιν. , 
ὧν μὲν ἂν οὖν ὃ χυλὸς ὀλίγος 2); τρέφουσν μᾶλλον, ὧν δὲ 

πλείων; ἧττον μὲν τρέφουσιν, ὑπέρχονταν δὲ μᾶλλον, ὄγο- 
μάξουσι δὲ εὐγενεῖς τὰς τοιαύτας σταφυλάς, ἐν αἷς αἵ δᾶγες 

ὀλίγην. μὲν ἔχουσι τὴν ὑγράν οὖσίαν, οὔκ ὀλίγην δὲ τὴν 
στερεωτέραν; ἣν ὥσπερ, σάρκα τῆς ῥαγὸς ἔφην εἶναι, καὶ 
χρῶνταΐ 78 χατὰ τὸν τῆς ὀπώρας καιρὸν ἀποτυϑέμεγον πο- 

λυειδῶς, καὶ γὰρ εἰς γλεῦκος ἐμβάλλουσιν αὐτὰς, καὶ χύ- 
τρας καινὰς πληροῦντες ἐναποτίθενται τοῖς στεμφύλοιο. 

[242] καλῶ δὲ στέμφυλα τὰ στερεὰ λείψανα τῆς σταφυλῆς, 

ἐπειδὰν ἂν τοῖς ληνοῖς. ἐκϑλιβῆ πᾶς ὃ χυλὸς αὐτῶν. ἃ καὶ 

αὐτὰ συντιϑέασιν ἐν πίϑοις οὗ ὄνϑρωπον, σφίγγοντές τε καὶ 

στιλοῦντες ἰσχυρῶς, ὄνομάζοντές τε τρύγα αὐτὸ τοῦτο, ὅπερ 

ἐγὼ στέμφυλον ξκάλεσα. τὴν δὲ τοῦ στεμφύλου προσηγορίαν 
ἐπιφέρουσιν αὖ τῷ τῶν χλημάτων ἐκπεφυχότυ διζώματι τῶν 

ἐὲσ Ῥεγίτατιίδαξ, ἤδερηβ ποπηϊμ:} ἱτηρῖθέ. Ἐχ Ποῦ ἴδπα 

ΑἸ θα ΠΟΙ ΉΪΗ1) οοΥρουΐ δοοθαπτέ, δορίοίϊαϑ ἰδηηθηι 6 Σ ὁ81- 

τιθα Γρἢαπία, δοααθ ἀοοίαϊξ ἀνὰβ απαβάδιη ππἰτῖγα τηδ- 
Εἶ5, ἀύαγη ἄο]ϊοῖ, σομίτα 41145: ῬΥουηρίϊι8 ἀ6}101.,. 4πᾶπι 

πηηΐγίσα, ΕὙσο ααῖραβ οπχίσαιβ οἱ Πποοῦβ, τιδρ]8. πα Ἰατΐ, 

φαΐραβ σετοὸ εοῇ Ὀβοτῖοῦ, πηΐπυβ απίάοθιηι ππέγίπιαξ, [δᾶ 

Ῥιομρῖμβ [ρθη οσαπί δτιΐθη πνᾶ8 Θ᾽ βη] 01 σ6Πη6- 

τοίδβ, ἴπ απἰραβ δοὶπὶ ᾿πηηΐάδην ααάδην [ΡΠ απ πὶ 116- 

Ῥεοηΐξ δχίσιδπι, [ΟἹ ἀἸόγοῖν δαΐθηη. πο ραποαιη; {πᾶτε 6 

φάγποπὶ δοϊπῖ 66 ἀϊπκίμημβ. Αἴαμπθ 115 πξαηΐαχ 648 ὙΔΥΙΙ5 

γηοῖ5. δαΐαχηηο τ ρομθηΐθϑ; οδἰθηΐτη ἴῃ τηϑῆπτη 1ρ[α8. 60π- 

ἡτοίατιξ, ἱπιρ!είαϑατμια 1185. πόγὰβ 011485 ἴπ Ὑἱπ806 18. ΤΘ60Π- 

ἄυτι!. Ὕοοο δαΐοπι νίπαοθοβ [Ὁ]11485 πνδα το] αὐῖα8,. απππε 
ἴῃ ἰουομ]αν} Γποοὰβ ἱρῆπβ οπληΐβ Ῥχουαβ Ἂχρύξια5. ἔμπθυῖί: 

4885. εἴϊαπι Βογηΐη65 1π ἄο]115 οομιροημηΐ, ἢιραηΐαβ 1ρ[48 

να Πᾶς δ “σομῆτυϊησοιηξοβ: ἀρρϑι]δπίαθα 8. ἐρίααι ἔδθσθια, 

ἀυοᾶ 8ρο νίπδοβος δρρϑῖϊανὲ; ποιιέπθ απΐθπι νἱπαοθορῖμα 

“ἀναγατα ταἄίοομα, ἀπᾶ8 6χ. ραϊπιΐίς οπαίοιτυν, δρρϑὶ]ᾶπ, 
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ἘΔ. ματι. ὙἹ. [545.} Ἕα, αἵ, Υν. (ὅ51.) 
ῥαγῶν, τοῦτον ἡμεῖς βότρυχον καλοῦμεν; ὅϑεν ἐξήρτηνται αἱ 
ῥαγάδες. εἰς ταύτην οὖν τὴν τρύγὰ τὰς καινὰς χύτρας πλήρεις 
τῶν σταφυλῶν ἐντιϑέασε, πώμασι στεγνοῦντες ἀκριβῶς »᾿ ὡς 
μηδαμόϑι παραπγεῖσϑαι, καὶ καϑ' ὃ συμβάλλει 7ε τὸ πῶμα τῇ 
χύτρᾳ; πίτταν ἐπαναλείφουσιν, ἁπάσας τὰς διαπγοὰς ἔἐμ-- 
φράττοντες. εἶναι δὲ χρὴ καὶ τῆν χύτραν αὐτὴν ἐξ εὐώδους τε 

πηλοῦ καὶ τελέως ὠπτημένου. τονωτιπὴ μὲν οὖν. ἐκλύτου 
γαστρὸς ἢ τοιαύτη σταφυλὴ, καὶ τοὺς ἀνορέχτους ἐπεχείρει 
πρὸς ἐδωδὴν σιτίων, οὐ μὴν ὑπέρχεταί γὲ κατὰ γαστέρα, καὶ, 
εἶ πλείων βρωϑείη, πεφαλῆς ἅπτεται. ταύτης δ᾽ ἔτι μᾶλλόν 
ἔστι κεφαλαλγῆς, ἣν ἀποτίϑενται κατὰ τοῦ γλεύκους. ἡ μέντοι 
«ἀρεμασθεῖσα πεφαλὴν οὐδ᾽ ὁλώς βλάπτει, γαστέρα δὲ οὔτ᾽ ἔπε- 
χει, οὔτ᾽ ᾿ἐπιτρέπειν εἷς διαχώρησιν πέφυπεν. ὡσαύτως δ᾽ 
ἔχει καὶ πρὸς τὴν ὄρεξιν, οὔτ᾽ ἐπεγείρουσα τὴν ἄῤῥωστον, οὔτ᾽ 
ἐχλύουσα τὴν εὔρωστον. εὐπεπτοτέρα δ᾽ ἐστὶ τῶν ἄλλων στα- 
φυλῶν, ἣν ἐν γλεύκει καὶ στεμφύλοις ἔφην ἀποτίϑεσϑαι 

τοὺς ἀνθρώπους ὅλον τὸν ἕξῆς ἐνιαυτὸν ἄχρι τοῦ δευτέρου 
τρυγητοῦ. αἷ κρεμασϑεῖσαι δ᾽ αὐτῶν, ὅταν ξηρανϑῶσιν, ἄχρη- 

4πᾶπὶ πο8. ρεάϊουϊατα Ποπη Πάτητιβ,. ππιᾶδ δοίηϊ ἵρῆ -ρεπ-- 

ἄεηξ; 1 Πάπο Ἰρίτην [δθοθίη 01145. πονυδ8 τπινῖβ γοΐοσ [ας 

ὈΟΠΔαπΈ, ΟΡΘΙΟΌ]5 δχδοία οδίμχαμίεβ, π6 αἹἱουπᾶς ἀ1ξ- 

Πεπίαν, εἴ απ ορεγοπίαπι ομπ 0114 σΟΙΉΜ 1, Ῥῖοα 

ἈΠΠΙπτιξ, “Ῥευ[ρίταΐαβ οτητθ8 ορῆτιθηΐθθ, Τρίατη δαΐθμπι 

οἤ δὶ εἴα ὀρογίδε οχσ ᾿πίο Γπδυθοϊοπίς οἵ ρεγΐεοίς δἰζαΐο. 

Ἠ]βοοιποα σουΐθ ἀνὰ σαί] οι α1 ΠΟ] τιξατη τ ΡΥ 818, 

Βοιθὰ5. οἱρατι ΑΒ ἀἸομ ρα. δρρδίβηϊαμη εχοῖΐαΐ, πὸπ 

ἴα Π|611 ῬΘῪ αἰνιι ΓαΡ Ποῖ: οἱ ἢ Γαμηρία Ἰαρὶβ Τπουῖΐ, οα-- 

Ῥαξ Ζου, Οὕδθ πὶ πηαΐο σομπαϊίαγ, πιᾶσὶ5 δᾶπιιο, αχαχα 

Βαθο, δαρῃΐ ἰυὐΐοῆαΐ, ΡΘμΠΠ15 σαῦὸ ὩΪ81] Ῥχοσίαβ σαρπξ 146-- 

ἀϊι, νϑηΐγοια δπΐετα δο ΠΗ͂Ι, τος δᾶ ἀε)θοοηθιι ἰυῖ- 

ἰαΐ: δοᾶἄδπι διαΐθηι τηοῦο [6 μαρεῖ. οἱ δᾶ δρρϑέβηϊζαπι, πε 

ἅπαθ πθο ππΡ 60 111δππι οχοῖίαί, πιθο ἔοσίθσι αἸΠῸΟἸν1ξ. Ῥόντο 
ΑἸλαυαυν τισαυππ) 68. οοποοοῖμ οἱ 24 01ΠΠ1π|6, ἀπατὶ ἀϊχὶ Βο- 

Ταῖγιθβ ἴπ γησῆο οἱ σἱπαόεῖβ 1π τοίππι [Θααθ πίει ΔΉ. 

τβαπθ δᾷ Γδοιτι θη νἱπδεπηαμι τρόπου, Ὅπδε δαΐεηι ἐς 

ρῆ5 Γαϊρεπᾶπτπίξαν, «παπι ἱπατυποτῖαξ, [πτιΐ ἐππε]ος, 8186 

ΘΑΥσΝ 5. ΤΟ. Ὑ1- οο 



578 : ΤΖΖΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΌΦΩΝ ΖΎΝΖΗ. 

ἘΔ. Οματε, ΨΊ: [545.1 Ξ ἘΔ. Βα. ΤΥ. (653. 555, " 
στοὶ γίνονται Σ τιρὲς μὲν κατὰ τὸ ἔαρ εὐθέως, ἐν γοῦν τῷ 

565 πάντως. οὔ. σμικρὰ δὲ διαφορὰ τῶν σταφυλῶν ἑ ἔστε 

καὶ κατὰ. τὸ γλυκείας, ἤ ὀξείας, ἢ αὐστηρὰς εἶναι, ἢ. μηδὲ- 

ΤΩ ἐχούσας σφοδρὰν ποιότητα᾽ καλοῦοι δ᾽ αὐτὰς οἰγώδεις. 
αὖ μὲν οὖν γλυκεῖαι ϑερμότερον ἜΡΟΝ: τὸν χυλὸν,. διὸ καὶ 
“δαρώδεις εἰσὶν, αἵ δ᾽ αὐστηραὶ καὶ ὀξέϊαι ιγυχρότερον, αἱ δ᾽ 

οὐνώδεις ἐν τῷ μέσῳ ἘΣ χαὺ Ψυχροῦ. γαστέρα δ᾽ ὑπά- 

70 0»: αὖ γλυκεῖαι; καὶ μάλισϑ' ὅταν ὥσιν ὑγραί" μόχϑηραὶ 

ιδ᾽ οὔκ εἰς τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ἂν ἽΕυτεὶ πέψιν 

ὀνάδοσίν τε καὶ ϑρέψιν αἵ τ ὀξεῖαι καὶ αὐδτηραὶ σταφυλαί. 
αἵ μὲν. οὖν ὀξεῖαι; κᾷν , ἀκριβῶς ἐπὶ τῆς ἀμπέλου πεπανϑεῖσαι 
᾿ἀρεμασϑῶσι» » οὐδ᾽ οὕτως γίγνονται γλυκεῖαι, τῶν δ᾽ αὖ- 

στηῤῶν ἔνιαι" μεταβάλλουσιν ̓ εῖς τὸ )λυπύτερον ἐπὶ πλέον 

πρεμασϑεῖσαι. ταῖς στουφναῖς δὲ, κἀϑάπερ καὶ ταῖς ὀξείαις, 
τοὐδ᾽ ἂν ἐπὶ πλεῖον κρεμασϑῶσιν, τὴν εἰς γλυκύτητα μεταβο- 
"λὴν οἷόν τε ἔχειν. διο καὺ φυλάττε(925) σϑαι τὴν ἐδωδὴν 
αὐτῶν ἀεὺ προσήκει. πασῶν μὲν οὖν ἀσφαλεστάτη χρῆσις 

Βαϊ ΠΡΊΕΤΣ ἴρῖσ ὙΟΥΘ) 41146 γοτὸ ὁτημῖπο [ἀἸἐδπι δόπα: 
Ἐξ. Νὸπ γάῦνα αὐΐοπὶ 6 Ἰπίϑυ τῖνᾶβ ἀὐζογοπίία, ααοὰ "ἢ 

81116 ἢπὲ ἀμ]ο665," 11ἀς6 ἀεῖᾶδε, 41146 αὐΐενας, δίας ἄθηΐ- 

ἀπὸ, 486 ΠΏ] γα ν ἰμεταθηΐθηι. πα ρθαυέ ψααϊτξαξόνι; νοσαπέ 

“ Ἰλαϊοιη ἱρίαβ νἱποίαϑ, (αεΐοστῃ αἄ88 ἀπ]668 Γαΐ; [ασοῦτα 

“Βαρεπὲ σα! ἀϊογοῖι, δὲ ὁΡ 14 δβέΐπι οχοιίατί, δὐῆβοῖαθ σεῖο 

ο; δοϊᾶδθ ἔυιριατουοπὶ, νιποίαθ. ααΐθπι Ἰοοσμη ἰηΐοΥ 6411-- 

᾿ἅπηι δὸ {ρίάππι τπϑάσανη ορποπέ, Ῥα]οαῈ5. τΐοπι αἰναπε 

Γαραάποσμξ, οἵ πιαχίγηθ ἢ ππὶ βππηᾶδο; δοϊᾶδθ δαἤεῖαθ- 

᾿4.8 ποῖ Βαίο πιοᾶο Ὑεὶ, νϑύαπι οἴη οοοίϊομΐ 1η γεπ- 

ἐγίουϊο, ἀιδυιθαϊοηλ δ ποϊσιουι! [απ ποχίϑο. ἀοῖᾶδθ 
“γεν, εἴδη οχαοίδπι πη ἀρία νἱΐα πιαϊ τ] ξαΐοπι δάἀσθρίαθ 

Γαϊρεπάαπίατ, τὸ ποὺ ααΐϊάεοιη ἀμ]οείοαπε; δαούαταπι ἀπ- 

ἔεμπι αἀπδοάδγ, ἢ [αρεπίαθ αϊαῖίτιβ ἔπένιηέ, ἀμ]οίοτ 8 ταά- 

ἀυπίαν; δοεῦραδ νοῦο, τπίὲ δοΐάβθ, δἴάιηῆ Γαίρεπίαα ὅπ6- 

της ἀϊπῆα5, χηπίαϊομθτα 1Ὲ ἀα]οίτι8. πίσιπατα μοίοσιπξ 

αἰοχαῖ; ᾳαοοίνυα ἰρίαττιτη εἴπ Ραχροίπο εἰ οανεπᾶυ. 

Οπιηΐασα Ὁ ἐπι τὴ δοτίθ αἴπϑ (ἢ΄ {8} ΤΙΒΠΡΕΕῚΡ ἸΒε) εἴ 
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Ξά. Οματι.. ἯΣ: [345, 515.1᾽ Ὦ ἐπορ σ Ἢ 3: εἴ. ἄγ: (555... 

ἔστιΨ,. ὅταν σαρκώδεις. ὦσιν αἷ. στἀφυλὰὶ φύσει πέπειραί τε, 

τῶν δ᾽ αὐτῶν τις ἐσϑίη συμμέεροθ εἴξ οὖν ἐπὶ τῶν ἀμπέ-"-. 

λων ἐπὶ πλεῖστον πεπανϑεϊσῶν, εἴτε ποὺ: τὸ. λεῖπον ἔκ «τοῦ ἐρέ- 

μασϑαι προσλαβουσῶν. ἐφεξῆς δὲ τῶν πρεμασϑ' εἰσῶν τὸς ἄνεν 
ποιότητος αὐστηρᾶς. ἢ ὀξείας ἕνεκεῦ ὑπαχωχῆς γαστρὸς ἔγχω- 

ρεῖ δαψιλῶς ἐσθίειν, ἔνεοι. δὲ- καὶ γλεῦκος “πίγουσε ᾿Τῆβ; αὐτῆς 

χρείας. ἕνεκα, χαὶ βόλιστα τὸ γλωκύτατον" ὑπαπκτικώτατον “γὰρ 

τοῦτο, τὸ δ᾽ ἐξ «αὐστηρῶν: ἤῆ. ὀξειῶν σταφυλῶν. φαυλότα: 

τον εἰς πάντα: ἐχὼ μὲν οὖν τοῖἢ ὀνόμασιν οὕτως ἐχρησάμην; 
ὥς οἱ γῦν ἄνϑρῳποι χφῶνται. ». βέλτιον ἡχούμενος εἶναι διδά- 
ξαι σαφῶς. τὰ, πράγματα. τοῦ. στο αιῶς ᾿ωἀττικίζειν»  ρῆς 'δὲ 

τοῦτο τιμιώτερόν. ἔσει τῆξ, σαφοῦς διδασκαλέσο γ: βούτια μὲν 
ὀνομάζουσι τὰ τῶν ὀτερεῶν' σταφυλῶν στερεὰ μόρια, τοῦ γλεύ-. 

κους ἐχϑλιβέντος, στέμφυλα δὲ: τὰ τῶν ξλαιῶν, ὅταν. ἔχϑλι:- 

βῆ τοὔλαιον". τό. 7ε. «μὴν. ὑφιστάμενον, τοῖς οἴγοιρ.- στοχῷ οζ 
πολλοὺ τῶν ᾿«4ττιξιζόψτων ὀνομάζουσι. τρύχα.... [9458 ὥστ. 

οὐδ᾽ ὁμωνυμία. τίς ἐστιν παρ. αὐτοῖς;: ̓ ὥσπερ παρὰ τρῖς ἄλ-: 

λοις ἀνθρώποις, ὅσοι ᾳαὶ τὰ βούτια τούγα καλοῦσϊ... κοὐ μὴν 

τυ Ππγητδ. σαμη8. ἄν 86᾽ Πάίπιτα Τπϑυϊηδ ΟΔΥΠΟἵαθ᾽ αδ τραΐα- 

γ8θ,. ἔνε. ἴα. νἱΐθ. Γαπηπιαπι τησϊατ αἴθ. ὉΡεἐπαθτατε, ᾿ ἤν; 

ᾳαοᾷ. πιαίμνῖξαί! ἄἀδοταξ," 6, ΘομΘ ΒΘ ΒΕ [ἘΓροηβοπθ ΠΣ 
δἀερίαο:. ρῬο[ξ ῬΡφῃΠ168: διαΐθμι: 665,5. 4π66᾽ τι} ]]6χ, 88 {π6 8.8 

ψΕ] αδοἰάατη, φαδ]αΐετα. ργαςθ [ὲ :βουτιπξ; ἀῇδίπι σοπερ8: ἄς: 

Ἡοΐοχια! ρταῖία 11σοὲ ἱησουουο, - Θοϊᾶδπι οδπέθην ἦχ ομπᾷοπε: 
ταὐστα. χη πγν αποαπθ 1άᾳαρ Δα]οΥ ΠΠπνστα; Βλρππέ; Δ, οηῖπε 

τααχῖτηβ {ἀπο «πο, νε͵Ὸ 8Ρ πνΐ8. διαίξουβ ὁ1: δοὶα18 

εἰς Ἔχρτοῇπη, 88 ογημῖα, οἱ ΡΟ Πῖπναμ. . Πα: ἅδη. ποτε 
τραβ. Πὺ ἔμπα μὲ 5, φαοεηαπισάπτηη ΒΟΙΩΐΠ65. ἈπΊῈ5 :ΓΑΘοαϊζ, 
Ὀξαπέα;, [αΐτιδ. [6 ταῖπβ,: τε5. ἀποστάς ἄδοσνθ, σπδάτα. νος. 
ἴεγο Ππσπα Αἰεοοσατα πξῖ. ΟΌΣΡῸΒ. σΕΥῸ Δα ατιΐα5 14- 4ο- 

οἰνίηαθ, ρευΓριουϊεαίε ἔπευϊξ, πσάτπτι ῬΑΥ 88. [0Π186ς, “4πᾶ6 

τηΌ το ΘΧρΥ ΠῸ [αροτίππι, βούτια Ἔρρεϊ!απῦ,, στέμφυλα δι 

ἔθη ΟΠ σαν αη,. φαπτα οἸθάσα Τπουλε ἘΧρυ αμα,, αποᾶ σεῖο 

ὉγΑΙΓαγη ἦπὶ ν]8 ΓΠπᾶθξ, ντῖσαβ Αεβοοταπι ᾿τρύγα ποχηῖπ 

παΐ, Ρχοίτιᾶθ πη} ἀρια 608. .«π ψΟοΙΡα5. 6 πομιοπγηιία, 

ὍΣ ἀρμῃᾷ 8105, μοταῖπεβν αὐ βρύτια »οἔίαμι σρύγα πσποα- 
Οο 2 
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Ἐαᾶ. Ὅμᾶτι. ὙἹ. [645.] Ἐᾶ. Βα. ΤΥ. (558. 
καὶ τρίτον τι σημαινόμενόν ἔστε τοῖ τῆς τρυχγὸς ὀϑόματος ἐν 
ἔϑει τοῖς νῦν “Ἕλλησι. τὸ γάρ τοι τῶν βρυτίων ἀπόβρεγμα 
τρύγα καλοῦσιν, ὅπερ αὖ “πάλιν οὗ ᾿“ττικίζοντες ὀνομάζουσι 

ΘΕΡΈΒΗΗΣ στεμφυλίτης οὗτος παρ ἡμῖν καλεῖται. ἐμβάλλον-. 

τες γὰρ εἰς πιϑάηνας, μιρρὰς τὰ βούτια, τέρορεπιχεδυσον ὕδωρ, 
ὥς διαβρόχους ἁπάσας ἡΞήέοθαι, κἀπειδὰν ἱκανῶς τοῦτο πε- 
πρῦχϑαι δοχῆ, τὸ παρὰ τὸν. πυϑμένα τρῆμα τῆς πιϑάκνης 

ἀνοιγνύουσιν ,. ὡς ἐκρυῆναι τὸ ἀπόβρεγμα, παὺ πίνουσιν ἀντὶ 
οἴνου τοῦτο: πρόδηλον δὲ, ὅτι κατὰ τὴν τῶν βουτίων πο-- 
σότητα: 'καὺ τὸ ὕδωρ ἐπίχέουσιν. ἐξ ἐμπειρίας, ὡς μήϑ' ὑδαρῆ 
σάνυ;, μήτε ἄκρατον )ενέσϑαι τὴν δευτερίαν. εἶτα πάλιν ἕ ἐτες- 
ΠΣ ὕδορ ἃ ἐπιχέουσι Τοῖς βουτίοις, ἔλαττον τοῦ προτέρου, ὧσ- 
τε καὶ τοῦτο γενέσϑαι σύμμετρον εἷς πόσιν, ὅπερ ἀξιοῦσιν 
ἔγιδε: τῶν «4ττικιζόντων ὀνομάζεσθαι δευτερίαν ἰδίως, οὐχ ὡς 

τὸ πρότερον. ἔστι δὲ πεφαλαλγὲς μὲν ἑκάτερον, εἰ “μή τιξ 
ὑδατωδέστερον αὐτὸ πίνοι, μᾶλλον δὲ τὸ πρότερον ἅπτεται 
τῆς κεφαλῆς. ἀγαϑὸν δ᾽ ἐνυπάρχει τῷ τοϊούτῳ πόματι τὸ 
ταχέως οὐρεῖσϑαϊ; διαφορᾶς οὐκ, ὀλίγης ἔν αὐτῷ γινομένης 

ταπξ; Οαἱπ οἕ ἔογεά απαοᾶληι Βα)η5. ΠοΙητη5. τρυγὸς εἰς 

βρηϊδοαῖο Ογαθοῖβ μα] 5 [ΓἀΘΟᾺ}} ππίαΐϊα; πάᾶτῃ νίπαοεο- 

ταῖν ἀἰϊαΐαμα τρύγα νοοϊίατι!, απο τανα8 ἃ ΑἸεσῖ5. δεὺξ 
τερίας, ἃ ποτα δτι5 στεμφυλίτης (Ἰογὰ}) δρρε!]αίπῦ. ὥοη- 

Ἴεο[15. ἠδηαπα 11. Ῥατνα ἄο116 σἱπιαοθὶβ ἰδηΐαμι δαπας [π- 

Ρεγαδαπάππξ, αἰοαᾶ Ὁπχαῖα Ῥουπιδάθαπξ: ἀποᾶ πὶ [ἀ[15 

ξαδταπὶ νἱἀοίαν,, τη 4011: ἕπτ ο ἐογασέθ ἀροείππξ, αἱ ἀ1- 
1τατατῃ οἰ παξ, - τάφπό ῬΕΌ νίπο δ:ραηΐ. Ῥογῦριοασχα δτιΐοπι 

εἴς, "ἀυσᾶ᾽ γγο νἱπδοθοσαμν σορία δααᾶπὶ ἐχρευ θέα ἀοο.1 

δἴαπδαπε, ἀ6: ν δε] οδὲ Ἰοστα πάπα ΔΑΌΟΠΌΥ Μὲ, πθατιᾶ 

πουδοίοῦ.; ἀοίπαθ νυν αν Ἰἰϑπν δαθαγα, Ῥδυοίουθτι απ 61 

ῬυοΥ, νἱπδοεὶβ αθαπάσπε 11, τ ἰᾶ χαοηας π᾿ ροΐα -Βὲ 

6] εσα 116: ᾿αιοᾶ: αμϊάδη ΑἸΘΟΣ Ῥγορτῖθ, ποὸὰ τὶ Ῥυΐα8, 

δεύτερίαν πιοταϊτιατῖ σόα. Ὀϊραήπα Ἰοῦα οαρτ, ἀο]οτγοπι 

εἴδει, τῖᾶ απἰ8. ἀἰΠπξοχοβ ἐρίαβ Ῥὶραῦ, [δ ῬΥΙΟΥ πηδρίϑ 
σαΡῸΣ ξεν. Οομηποδαχα δυΐοτα μαϊο ροίαΐ 14 1πεῆ;, αιποᾶ 
σοἷαβ ῬῈΣ ὑτίπαθ τεδδαίωγ; «τὰ ἴῃ γα τῆδσυιάτα εἢ ῬΤῸ 

γανὶδ ἀναχτγ (ΟΣ 4ΠΊΡῸΒ [απὸ νἱπαοοὶ) [ρεοῖβ ἄϊβουῖπι 6}. 



7 

ἘΒΙΒΑ͂ΙΟΝ ΒΒ. δ8.. 

Εᾶ. ΟΒδτε, ΥἹ. [545.} ᾿ Ἐδ: ΒΑΙΩΥ. (625) 
παρὰ τὸ τῶν σταφυλῶν εἶδος, ξξ ὧν ἔστε τὰ βούτια. : 7λυ- 

ἀειῶν μὲν χὰρ οὐσῶν αὐτῶν ἥδιόν τε πολλῷ γίνεται τὸ πόμα 

καὶ ϑᾶττον οὐρεῖται. ξ στρυφνῶν δὲ καὶ ὀξειῶν ἀηδέστερόν. τε. 
μακρῷ καὶ ἧττον οὔρητικόν: ἰσχυρότερον δὲ τὸ ἀπόβρεγμα. 

τοῦτο γίνεται καὶ μᾶλλον οἰνῶδες, ὅταν ξῖς τὸ ἐπ ἤ. καὶ τὸ 

ϑέρος ἧ τρὺξ φυλαχϑῇ' κατὰ δὲ τὸν χειμῶνα χρωμένων, ὥσπερ 

ἧττον ἅπτεται κεφαλῆς, ὡσαύτως καὶ ἧττον οὐρεῖται. 
Κεφ. {, [Περὶ σταφίδων. Τὸν αὐτὸν λόγον ἐ ἔχου- 

σιν αἵ σταφίδες πρὸς τὰς σταφυλὰς, οἷον αἷ Ἰσχάδες “πρὸς 

τὰ σῦκα. γίγνονται μὲν γὰρ γλυκεῖαι πολλαὺ, στρυφνγαὶ δὲ 

παντάπασιν ὀλίγαι, μικταὶ δὲ ἔμ τε αὐστηρᾶς καὶ γλυκείας 
ποιότητος αὖ πλεῖσται: μέτεστί γε μὴν καὶ ταῖς γχυκείαις ἀμυ- 
δορᾶς ποιότητος αὐστηρᾶς, καὶ ταῖς αὐστηραῖς τῆς γλυπείας. 

αἵ μὲν οὖν αὐστηραὶ ψυχοότεραι τὴν κρᾶσίν εἶσιν, ὥσπερ αὖ 

γλυχεῖαε ϑερμότεραι. παὶ τὸν μὲν στόμαχον δωνγύουσι καὶ 
τὴν γαστέρα στεγνοῦσιν αἵ αὐστηραὶ, καὶ δηλονότι μᾶλλον αὖ- 
τῶν αἵ στρυφναὶ, μέσην δέ πως κατάστασιν ἔν αὐταῖς αἱ γλυ-: 

ὸς -“ ͵ , “ Ὡ»-: 
κεῖαε ποιοῦσιν, μήτ᾽ ἔκλῴουσαι σαφῶς τὼν στόμαχον, μήϑ'. 

Ουδπάοςφμίάεμα, ΒΚ ἄπ]ρο5 ἔπεγίπί, ροΐάβ υλμ]ΐο οὐ [ὑ6-- 

γἱον,᾿ οἰαδαμθ ῬΕΥ τὐῖπιᾶ5. τοἀδοία; δ: γθῦο δόεσραθ 

δαΐ δοϊάδα Φπουίηξ, ἱπέμανίον Ἰοῆρο. 4ὸ Ὡΐπ8. ἴθ η5᾽. Ὁ71- 

γτ85, [ἃ δυίθ ἀππέση) ναϊοηξϊπβ. ἯΓ. δ πταϊίο γίποῇαβ, 

ἥππμ σἱπδοθὴβ δὰ νοῦ μὲ δεβαΐεη ποι αἰοσναΐμϑ. 

Ἦγεπιθ γοτο β' 415. υἱαΐας.. μὲ σὰρμὲ μΐμη9 εγ1Ὁ, ΒΟ εἴ 

ΡῬΘΥ ὉΣΠπα5 τηΐπ5. [δορά : 

σἀρ. Χ. [06 ανί ραῇϊ5.1 ὕῦγαθ. ραβΒθ οπτι 1115 τινὶς 
ἐαχάοτῃ μαθομῖ ταποπθγη; 4118Π2 ΟΑΥ 066 ομπι βΠσαΡα5; ππη]ΐαο 

επῖπι δαπε ἀμ]οοδ, δοοιθαθ δαΐίθπι ὐππῖπο ραποαθ; ρίυγίς 

τπᾶἃθ ΨΕΙῸ 6χσ ἀἄμ]οῖ εἰ δυἤεγα απαϊαΐα [ἀπ γαϊχίδς; 

ἀαδπήπαιῃ 4]οε8 ποπηῖη} ἀμοαπθ ἀποταθ {πα ] 1:6 815 Πα- 

επί, δὲ διῆδγας. Δυϊοβάτϊηϊδ. (δεδίασι αἰ ἀμ δαβ ἔθτ- 

ῬΘΓαμιθηΐο ἔῃπὲ σα Πόσο; [τα δαίϊεσταθ ἔγιρι ἀϊόσα ΔΑ 

πος δαῆεγας Ποπιδομαπι τοβρογαπὲ δὲ ψϑμπΐγθηι. οοπἢίρδμί, 
εἴ Μῖβ τημ]έο, τηαρὶβ ἀσευραθ: τηθᾶΐαπι δαΐεμ ἡποδατητηοᾶο 
Ἰηΐον ἱρίαβ. σοπῆϊταϊοπθπι ἀπῖοεβ ορεπεπε, αὐ 4αάθ πϑὸ 
Βοιηδομαπι ἀΙΠοΙναπί, πο αἴνπαπι Γαρἀποαμξ, Τα]ο 5 ἰὰ- 
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ἘΔ. Ομᾶσε, ὙΤ. [545, 544... ᾿ς; ὁ ΒΔ, ΒΑΓ ΤΥ, (535) 
- ἡπάζουσαι τὴν ἔρις Ὡς ᾿ χό γε μὴν. ἐπικεραστικὸν ὑπάρχει 
ταῖς γλυκείαις ἀεὶ, καϑάπερ παὺ τὸ μετρίως ῥυπτικὸν " ὧὡσὲ 
ἐξ ἃ ἀμφοτέρων. τῶν ᾿δυνάμεων ᾿ τὰς μιιρὰς κατὰ τὸ στόμα τῆς 
κοιλίας ὃ: ὄνπερ καὺ στόμαχον ὀγομάξομεν, ἀμβλύνουσιν δή- 

ἕξει" ὡς αἵ 7ὲ μείζους τῶν δήξεών εὔδηλον ὃ ὅτε γενναιοτέρων 

χρήζουσι βοηϑημάτων. ἀμείνους δ᾽ ἐν ταῖς σταφίσιν αἵ λι- 
παραΐ τε καὶ τὸν οἷον φλοιὸν ὄχουσαι λεπτόν. ἔνιοι δὲ ἴχα- 
λῶς ποιοῦντες ἔν τῶν γλυχειῶν. τῶν μεγάλων, οἷαί πέρ 

εἶσιν αὖ Σ:χυβελίτιδες, πρὶν ἐσθίειν, δξαιροῦοι τὰ 7ίγαρτα. 

εἀθονισϑεῖσαι γοῦν καὶ αὕται σκληρὸν ἔχουσι καὺ παχὺ τὸ 
δέρμα, καὺ χρὴ προδιαβρέχειν αὐτὰς ἐν ὕδατι καὶ γάρ τοὶ καὶ 
τὸ ζίχαρτον ἑτοιμότερον οὕτως ἔξαιρεῖται, ἔμπαλιν δὲ ταύ-. 
ταῖς ἕτεραί τιγές εἶσιν στερεοὺ "αὶ παχεῖαι, γίχγαρτον: ὅλως 
ὀὐδὲν ἔχουσαι... χεννῶνται δ᾽ αὗται μὲν ἐν Κιλικίᾳ, τὴν 
χροιὰν ὑπόξανϑοι, κατὰ δὲ τὴν Τῆαμφυλέαν᾽ αἵ, τε “Σευβοϊ 
τιδεὲ χαὶ αἵ μέλαιναι τὸ χρῶμα. μέἔχισται μὲν οὖν; ὡς ἔφην, 
αὗται; μιιρόταται δὲ αἵ κιῤδαὶ ὃν [5441] Κιλικίᾳ, γινομένων 

7ε καὶ ἄλλων ἐν Κιλικίᾳ μελαιχῶν. σταφίδων μέσων τὸ μέγεϑος, ΄ 
͵ 

χῖθι αΐ νίβ ἀπαθάαγη ἔδίπραν ἐπεῖξ σοχπξετηροταυαϊ, 16 δὲ 
τιθα]οου ον ἀείογσοπαί; αὐΐρηβ ἀπαρηβ ἔδου ταῦ θη5. οχῖ- 

Βυαβ. χπογϊοαϊϊομποθβ, ἅπιβα ο8 θη ΕἸ 01: Τηξοδτις (απο εἴ 

βογαδομτιπὶ ἀρΡ 6116 πιπ5), ορέαπαπυξ, Ῥευρισαθμα δπῖχα εἴ, 
αμποᾶ τηοταϊοαϊϊοτεβ πιδῆογαβ να] θμῆοτγα ροβι!αηΐ τοπιθᾶϊᾶ, 

Τηίον ρα[λ5 δαΐοπι ρχαοπδυξοσοβ ἵππξ, απά6 ἔπγη ρίπιρτιαβ [απέ, 

τατι οοτσομπι. μπάροηΐς ἔθήτπιθσα. ἸΝΟΠΠΏΠΙ απΐθτι οἕ στϑοίθ 

ἴδια 6. ἀὐ Ποῖ 8 ᾿ονδπαιρηβαμθ᾽ (απ6165 ἴππε Θογρε 465), 
ῬΥΪαβαπατα τηαηδαυτ, [εχαΐτια- οχιναπαΐξ; αἀπδο᾽ οἵ ἱρίαδ 1π- 

νεΐοχαίαθ ρα πα ἜΞΕ ἀγαίζαγασαβ μαροηξ, δαβααθ᾽ Ὀυΐαϑ 
ἐπ δῆπα᾿ οραμπίαῦ Ὑπαοογάσα, οἱ ἴδπιθπ ἱρίαμη ἔα 1 Ππ8 ἤο 

Φαίαξ. , ΑΙἴας απαρᾶδλπι ἕππε Ἠἷ5 οοπίναγίαθ, [ὉΠ 446 εἴ 

ὁταῖίαθ, 4188 ΠΏΠΤαπι Ῥτου[Ὡ8᾽ ἔδηθαι πᾶροηῦς ογϑίοαπί μᾶ6 

ἴα, ὍΣ οΣα, οοἴογα {πρῆανο. 1 ῬΑΡΗ Πα δΐδηη ὅ ρος 

Ἰτιάσαθ. οἱ οοΐοσβ πῖσταθ, ἅπ86, πὲ ἀϊχί, ἔαηξ τηακίπιᾶθ; 
. πίη θ. δαΐθι 1π ΟἸΠοῖδ ἔαϊναθ ῥτονθηϊαηΐ. ἍἈΠα6 

Ρχαρίος μαὰβ ἐπ (ὑ]οῖα παίοαχιξτ, οο]οσα πῖρτο, τηδρηϊία" 
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ὥσπερ πατ' ἄλλα πολλὰ τῶν ἐϑνῶν; καὶ μάλιστα ἐν τῇ. .4ε- 
βύῃ. ματὰ δὲ τὴν ᾿Ασίαν ποικίλον εἶδος ἀσταφίδων μέσων 

τὸ μέγεϑος γεννᾶται: καὶ γὰρ ὑπόξαγϑοι καὺ μέλαιναι καὺ 

γλυκεῖαι καὶ ὑπαύστηροι φαίνονται. κατὰ μέντοι, τὰς ψυ- 
χρὰς χώρας οὐδὲ. σταφυλαὶ τελέως πεπαίνονται; μήτι γε τῶν 
ἀσταφίδων τινὲς, ὅϑεν ἐπεμβάλλουσε τοῖς οἴνοις ῥητίνην, 
ὅπως μὴ ταχέως ἀξυνϑῶσιν. ἥ μὲν οὖν κατὰ χροιὰν διαφηρὰ 
τῶν σταφίδων ὡς πρὸς τὴν δύναμιν. αὐτῶν οὐδὲν. συντελεῖ, 
παϑάπεῃ οὐδὲ ἡ κατὰ μέγεθος" ἡ δὲ κατὰ τὴν γευστὴν ποιό- 
'ζητα τὸ σύμπαν δύναται, “καὶ ταὐτ;) μόνῃ προσέχων τὸν νοῦν, 
ἐπὶ τίνων δεῖ χρῆσθαι καὺ καϑ' ὅντινα καιρὸν, εὑρήσεις, ὡς 
προείρηται. τροφῇ, δ᾽ ἔξ τῶν. ἀσταφίδων ἀναδίδοται. τῷ 
σώματι παραπλησία κατὰ, τὴν ποιότητα ταῖς ἄσταφίσιν αὖ- 

᾿ φαῖο᾽ γλυκεῖα μὲν οὖν ἔς τῶν λωβατυ, αὐστηρὰ δ᾽ ἐκ τῶμ 
αὐστῃρῶν : μικτὴ δ᾽. ὅν τῶν ἀμφοτέρας ἐχουσῶν τὰς ποιότης 
τὰς τῇ δὲ ποσότητι πλείὼν μὲν ἔκ τῶν λιπαρῶν τὲ καὶ γλω- 

κειῶν, ξλόττών δ᾽ ἔκ τῶν ἀὐστηρῶν τε καὶ ἀλιπῶν. εἶ δὲ τὸν 

ἴσον ὄγκον ἄσταφίδος λιπαρᾶς γλυκείας ξχγεγιγαρτισμένης͵ τα: 

ἅϊπιθ ταοᾶϊαθ, φαοιπδαιποδαζη δὲ δρπᾶ 411α8 Ῥ]ογαβαπο ρϑμῃτ' 
168, ΡΟΝ μη ἴῃ ἔργα. [πὰ Αἰϊα ἀπέθμι ναγῖαρ ρα ῇδαταπι 

ἴρϑοῖοβ ᾿χηράϊοονι χηασυϊ πα αϊτθ Ῥτονθηϊθηΐ; δἔθηΐπι 4π86- 

"ἄδην [αρῆδναθ, 411868 Ὠΐσγαθ; 8116 ἀμπίοθβ, οὲ δ[1846 {ὃὉ- 

δυΐίεγας οογηπηΐαγ, ἘόΥΤΟ, 1π ἔγιρι 15. τσὶ ομτθ8. τ δ᾽ πνᾶθ 

ησϊάριῃ ρίας χηᾶξαγαν! οχαμῖπία ἀποπηΐ, Ὡδάπτῃ. ραϊαττιπι 

αμπδορίαῃ: Ππδργορίον τεῆπατνῃ νἱτὶβ Ἱγηγηϊπηΐ, τί οοὶθτ 

ΥΊτΕν ἀοοίοαμἑ,. Ῥόοχτοὸ ᾳιοηδαπιοάπην ρμαίδτατα αἰ Ποσοπέϊα, 

ψπ86 ἃ ὁοΙογα [ὨΠΙΓΌΣ, ὩΠ1ΡῚ] δᾶ ραῆανοϊα ἔαουϊαΐοι οοπ- 

ἴογε, 1ἴ6. τθοὸ τηδρηϊξπᾶο: [016 δαΐθτα αὐ] 15, απ46 σα- 

ἢαΐ πεῖ, αἰδεγθηΐία ροΐθ ουππῖα; πὶ (011 1ηΐοπέπα. 1π- 

γοπΐθβ, αξ δηΐθ. ἀϊχίπηη8; “δἕ ἴῃ απθυ5, θὲ ἀπο. ἑθπιρουα αἴ 

οομνοησαῖ. ΑἸ πιθπίττλ ὃχ ρϑίῃβ ἴα16 ᾳῃαϊείαῖϊθ 1ῃ σοΥρτι8 

αιπειρυΐίαν, αυ8115 ἐρίαττιι πιδίατα ἔπους, ἀμ]66. 6χ ἀ8]- 

Ὄραδ, δαίθυτιτι οχ δαίουὶβ, τιϊχίμτη δχ 118, αχ86 μἰγῖμβ- 

46 ἀιαἸτίαί8.. δ ραγέϊοῖροβ: απαιίαΐα σεσῸ οορΙρἤσ8, 

ΣΧ Ῥἱπραέριβ 86 ᾿ἀπϊοῖριβ,, ρατνοῖῃ8. δς δμῆθρία δὲ τωδοσῖβ. 

Ουοᾶ ἢ γμαῆδττη ρῥἱπραΐαμη δὸ ἀιυϊοδίαμη,. ἃ ᾳαΐρυι8 [6τῖ-- 
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ἘΔ, Οιατε, γι. [5441ῦϑὗΘ σ6 676... Ἐᾶ. Βα. ΤΥ͂. (55. 
ραβάλλοις ὄγκῳ ῥαγῶν ἴσῳ, μᾶλλον τροφιμωτέρας" εὑρήσεις 
τὰς σταφίδας. ἧττον μὲν οὖν ἰσχάδων αἵ τοιαῦται τὸ ὕπα- 
χτικὸν ἔχουσι καὶ τὸ δυπτικὸν, εὐστομαχώτεραι δ᾽ εἰσὶν τῶν 
ἰσχάδων. : 

Κεφ. ια΄. {ΠΠερὶ συλαμίνων, ἃ καὶ μόρα καλοῦσι.] 
Θὺ τοῖς ᾿“4ττικίζειν ἐν τῇ φωνῇ προῃρημένοις γοάφεται ταῦ-. 
τα, (τάχα γὰρ οὐδὲ ἀναγνῶναί τις αὐτὰ βουλήσεται κατα-. 
φρονῶν ὑχεείας 'σώματος, ὥσπερ. παὶ ψυχῆς .) ἀλλ᾽ Ἰατροῖς 

μὲν μάλιστα, μὴ πάνυ τὸ φροντίζουσιν «ττικισμοῦ, ἤδη. δὲ 
χαὶ τοῖς ἄλλοις, ὅσοι ζῶσιν, ὡς λογικὰ ζῶα, πρὸ τῆς τιμῆς 

καὶ δόξης καὶ πλούτου καὶ δυνάμεως πολιτικῆς ἐπιμελεῖ- 
σθαι προηρημένοε σώματος καὶ ψυχῆς: οὗτοι. γὰρ οἵδ᾽ 

ὅτι. τὴν μὲν ᾿,“4ϑηναίων φωνὴν. οὐδὲν ἡγοῦνται. ἐιμιωτέραν 
τῆς τῶν ἄλλων. ἀγθρώπων, ὑγείαν δὲ σώματος ἀξιολογώ- 
τερὸν τι εἶναι νομίζουσι πρᾶγμα τῷ κατὰ φύσιν βιοῦν 
ἐσπουδακότε. τούτοις οὖν εἰδὼς ὠφελιμώτερον ἔσεσθαι τὸν 
λόγον τὸν ἀσφαλέστερον, ἃ γιγνώσκουσιν ὀνόματα γράψω, 
κἄν μὴ τοῖς, παλαιοῖς “Ἑλλησιί ἢ ῇ συνήϑη. τὸ μὲν οὖν τῶν 

τ Τοτῖπε Ἔχοιηρία, ρα τ τηοΐαπι. οπὶ ει ὌΨΑΥΌΙ τπ016 

Θομπία]οΥ5.,, ῬαίἊα5 ναϊθηΐα5 πίττα ἀθρυθηθμᾶθβθ. ἢμ]ι5- 

ΖΩΟΟῚ ἴαπθ πὶ ταΐππβ, αδηι ΟΔΥΪΟΔΘ, Γαρἀποαιῖ δ ουρατΐ- 

αἴ, Ὑπαρὶ8 ἴδιθα, ἀπάτη 1166, Πογηδομθμι Ἰπαναπί. 

Οαρ. ΧΙ. [6 ἴγοαμνῖπῖβ, απδ6 οἵ τογα δρρϑ]]αηΐ.} 

Νου Βαφοὸ Αὐτοὶ [δυιηοηῖβ αῇδοίαίουιθα5 οσθάχα5, (ξοττα 

Θπ1} 6 Ἰέρεσθ αὐϊάθηα ρία αΙριδτοπίαν, οουρουίβ βυμ] 

εἰ δηΐμιϊ [υιϊίαίεπι Ὁτὸ ΠΙΗ1Ὸ ἀπορηξθ5,) [δα χηθατοῖβ 481- 

ἄσπι,. (αἱ ἄς Αὐξοίδηηο τιοπ Ἰηϑσποροσα Ἰδρογασ, ἔππὶ 811: 

ἴδια οὖ 1115, ᾳῃλ τὸῦΊὶ δπΐπιδ]ῖα νέου ρυδθᾶϊία νἱνδηΐεβ 

Βοπούθηι, σἱογίαη, αἰνιεῖαβ δὲ αποϊουϊαΐθη 1πΐου οἶγα8 

ΘΟΥροχὶβ εἴ απο ναϊδέπατμ! ροβροππμί. (το οπΐπι 

Ιολο, Βοβ Ππισπαγα Αἰ σου απ. 1110 Ῥ]υν5 πη} οδεΐετο- 

τατη Βογηΐπμμν Δοβίτηατθ, σοΥΡΟΣΙ5 σατο ἰαηϊταΐθηυ. ΡΓ66- 

βαπίτ5 απάδαγα ἄμποοτα δὸ ἀϊσυῖτβ εὐ Βοιηπί, 48] νἱτ. 

"νοῦ [οουινάπτα πιαίπτατα πάππου. Οπππι ρίξαν 1η:6111- 

βά:ι, ευιοπόχη πη οΐοταπὶ 115. οἵα ὉΠ Ποσ πὶ, πο τ 118 

πΐαχ, αὐδε ἱρῇ ἸπίθιΠσαπὶ, οἕδβ σοί β Ογαθοῖβ ΠῸῚ 
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Εὰ. Ομασέ. ΥἹΊ. [544.1 ἘΔ. ΒαΓ, ΤΥ. (555. 554.) 
μόρων ὄνομα γνώριμόψ πώς. ἔστι τοῖς πολλοῖς, εἰ “καὶ διὰ 

μηδὲν ὄλλο, ἀλλὰ γοῦν διὰ τὸ (224) στοματικὸν φάρμα- 
κον, ὃ διὰ μόρων ὀνομάζεται, χυλὸν ἔχον αὐτῶν" ἐγίας. δὲ 

τῶν. ἐφεξῆς εἰρημένων ὀπωρῶν ἀγνοοῦσιν οὗ πολλοὺ τῶν ἀν- 

ϑρώπων ὅπως ὠνόμαζον οἱ πρὸ ἑξακοσίων ἐτῶν ᾿ “ϑηναῖοι. 

τοὺς μὲν γὰρ νῦν δρῶσιν οὐδέν τε διαφορώτερον τῶν ἄλ- 
λων Ἑλλήνων ἕκαστον τῶν καρπῶν ὀνομάζοντας, ἀλλὰ καὸ 
τὰ μόρα συκάμινα καλοῦντας οὐδὲν ἧττον, ἤ τὰ μόρα καὲ 
τὰ περσικὰ καὶ τὰ πάρυα καὶ τὰ πρεκόχκια καὺ τὰ ἄλλα ἁπλῶς, 

ὡς ἔθος ἐστὶ τοῖς ἄλλοις “Ἐλλησιν. οὐδὲ γὰρ βλαβήσον-- 
ταί τι τὰς παλαιοτάτας προσηγορίας ἀγνοοῦντες, ἂν χιγγώ- 
σίωσι τὰς δυνάμεις αὐτῶν. ἄμεινον γάρ ἔστιν ἐπίστασϑαι, 
τῶν ἐπὶ τὴν διαχώρησιν. δομώντων ἐδεσμάτων ὕστερα μὲν 
χρῆναι τὰ βραδύπορα λαμβάνειν, ἁπάντων δὲ πρῶτα τὰ 
διεξερχόμενα μὲν ταχέως, διαφϑειρόμενα δὲ, εἰ χρονίσειεν ἐν 
τῇ γαστρὶ, τοῦ τὰς προσηγορίας αὐνῶν ἐγνωπέψαι, οὐ μὴν. 

(πὸ οοππιεΐα. Μογογατη ἱριίωῦ πομδι ψαρο 6 οορεῖ-- 

ἴαπι, ΒΒ ποπ αἷϊα ἀθ οδαΐα, [Α]ΐδπν ΟΡ τηϑάϊοαιτποπίπτα δά 

ΟΥΙ8. αἰδοίιβ απ16, ᾳυοᾶ διὰ μόρων Δρρεϊ]αῖασ, σιοᾶ 6ο- 

το [ποσιπῃ. τϑοῖριαῖ, Οποβάδηι δαΐοπὶ ΟΣ ἔγποΣΡτ5. 8ῃ- 

ἰππηπ ]Ρτι5,. 4.85 ἀρίπιοερβ ὑδρθμίεθίτημβ, Ὀ]θυίαπθ Πποτη-- 

Ὧ68. Ἵρπογδηΐ, 40 ΠΟΘ ἀμί 8ῆποβ [θχοθπΐοβ δῷ ΑἴΠ6- 

“απο πῆρῃ5. Ψπουϊηΐῦ ἀρΡ 6] αἴ :. δηϊνηδάνόγίπηξ δηΐπ!, 6788 

ἰεμιρεα 8 ΑἸβοπΐθηΐοβ ἕεποίαβ. οὔηηθβ πὸμῃ δ]1ο ποχηΐ6 

ἌΡΡΘΙΙαγΘ, απᾶμὶ 4π0ο. γΤομαπ: ΟΥαθρὶ ἀρρεῖαπὲ, [δῇ εἴ 

τιοτα Ἰρία. Γγοατηῖπα ΠΪΗΠομππβΒ σπατν ἸΔΟΥα ΠΟΙΛΙΠΔΥΘ, 

ἀΐθ Ῥεχῆσα, ὨΟΟ5;) Ῥγδδοοοῖα, δ ἴπ ἴχσππηα τεϊΐαμπα 

οἴηπῖα ῬΓῸ Δουαμι Ογδθοοσαμι οομποίπαϊπα: Ὡθαπ6. φηΐπε 

ἀοα θη ααϊραυδη ἱρῆ5 6χσ νεἰμπῆστγαμπι ΔΡρε]]αϊί ομμυτα 

Ἰδπογαΐϊίομθ δοοϊαοξ, ἢ ἐαου]ταίεβ ἱρίοταπι δχρ]ογαίᾳβ μα- 

Ὀποιηΐ, ϑαίϊαθ θμΐμι ποεῖ [οἷτο, ἐσ 118 οὐρίθ, αὶ δα! εχ- 

ὉροΠομθηΣ Ἱποϊΐαπΐ, μοβεγίοσεβ συϊᾶθμν [ππιρπᾶοβ, ΔΌΣ 

ἴαγάθ ρογπιθαγῦ, ομητϊατη δαΐθηη Ὀυΐη08, 4π| οΘ] ΘΕ ΓΟ. 4 μϊ- 

ἀθπι ρεγναάαπέ, σούγαγηρημέμν ἑάπλθη, ΒΕ 1π σοπίΣΊο}10 1π0- 

τρηΐαχ ἀϊαϊτα5,. ἀπᾶπι ἐρίογιπη ποιπδποϊαίασαβ ποθ, ΝΟ 
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: Ἐα. Ὅμᾶτε, ΨΣ, [344. 8481 5: Ξεδὶ Βαΐ, τν. (2.4) 

οὐδ᾽ ἀγνοξϊν μὸε δοκοῦσι παντάπασι» οἵ ἄνθρωποι τὴν τάξιμ 
“τῶν ̓ἐσϑιομένων [545] αὐτοῖς; ϑεώμεϑα γὰρ αὐτοὺς ἐπὶ τῶν 
πλείστων ἐδεσμάτων φυλάττοντας αὐτήν. “προλαμβόνουσι 
μέντοι γε δαφανίδας ξλαίας τε καὶ τῆλ» ἔκ γάρον, καὶ μετὰ 

ταῦτα μαλάχας τε καὶ. τεῦτλα καὶ ἄλλω τοιαῦτα λάχανα με 

ἔλαίου τε. καὺ χάρου. τῶν μὲν γὰρ ὁσημέραι παρασκευαζο- 
᾿ς μέ ἕγων αὐτοῖς εἶ ἐδωδὴν ἤ ̓μαπρὰ πεῖρα. διδάσκαλος γίγνεται 

τῆς δυνάμεώς, εἶ καὶ μικρὸν ἔχοιεν, φρενῶγ᾽ ὅσα δὲ διὰ χρό- 
γρυ πολλοῦ εἰς πεῖραν ἔρχεται, μόνοις τοῖς ἐπιμελέσιν παρα- 
φυλάττεται καὶ μνημογεύεται. τὼ τοίνυν συκάμινα καϑαρὰ 
μὲν ἐμπεσόγτα; τῇ γαστρὶ καὶ πρῶτα ληφϑέντα διεξέρχεται 

τ τάχιστα, καὺ τοῖς ἄλλοις σιτίρες ὑφηγεῖται" δεύτερα δὲ ξῷ 
ἑτέροις ἢ καὺ χυμὸν εὑρόντα μοχϑηρὸν ἐν αὐτῇ συνδιαφϑεί-. 
ρεται τάχιστα καὶ τοῖς ἄλλοις σιτίρεο, διαφϑορὰν ἀλλόχκοτόν 
φινα καὶ οὐ ῥητὴν ἔχοντα ταῖς κολοκύνϑαις ὃ ὁμοίως. ἀβλα.- 

. βέστερα χὰρ πάντα ταῦτα τῶν ὡραίων ἐδεσμάτων, ὅταν μὴ 
διαφϑαρέγτα; ταχέως ὑποχωρήση᾽ ἣν δὲ μὴ; μοχϑηρὰν᾽ ἴσχξε 

᾿Δρταθη ὁπηἷπο ἱρπόγατθ Ἰηπῖμος γα Ὑἱάθηΐῦ, ἀμ οτᾶα 
ἀπ 115, ᾿ᾳπᾶ6 τπδπᾶππε, ΕΡῚ Θὲ δγναπάτβ, ᾳπαπαοσηίάθη, 

ἐρίοβ νἱάθαβ ἴπ ῥ᾽ υγίχηῖθ οἴραν 5. οατα Γέγναυθ. Ῥυΐπβ οπῖπι 

. βιῃασπξ ταἀϊοιῖαβ, οἰΐναβ οἱ ἔοεπθπι Ογάθοππη 6Σ ξᾶτο; 

προ ἢδθ6 ἸΏΔῖνα5, Βοίαμη εἰ 4114 1ἃ δϑημβ ΟἿ6 78 οαπι 

οἶδο εἰ ρᾶτο. ἘΕ{θηθ ἢ γ61 ἰδ Πα ταθηξϑ μαρθατξ, 

᾿δτμέσσπρ Ἔχρογίθηΐία ἀοοσεδὲ 605 Ξασιϊαΐος ΘΟΥΊΙΠ,; αὕδθ 41|0- 

τιάϊς δὰ οἴου ΟΣ Ῥγαθρανδιΐ; ἀπουτηι ψεῦο τπῃ]ο πίοτπ 

ψ4}19. τπίὰθ δίαπιο ἊἼχρουίθπίία ἱποῖαϊξ, δα [011 Πογηῖπθδ5 [0- 

1ογῖθβ οὔξεγνδαμξ δὸ γπϑιπουὶθα τηδπᾶαηΐ, ϑυοαηηΐηα ἰσὶ τιν 

φο]ογγίπιθ ρϑείγαηῃίοαπί, οἰδίβατπα 4115 ῥγαξοιπί, ἢ 1π νοπτ 

ἰεοσίαπι Ῥανπηλ Ἱποιάθυτηΐ, δὲ Γαπιρία ῥυἱτηῖδ Θρπ]15 ἔπος 

χἰθξς αποά Ηὶ [χωρία μοΙΣ 41105 οἱβοβ 1πογῖπέ, δαξ οδἰΐδης 

: Ῥγαντιπα Γμοοπμι 2π. θην συ]ο οἸδηδογίπί, σϑουυῖπιθ ἀπᾶ 

οὐπὶ 4118. οἰ 8. ΘΟΥΤΕΡΌΠΟΥ πόνο ἀμποάδηιν σΟΥΤαΡ ΠΟΠ18 

Βομθχθ, οἵ ὁμοᾶ γον 18 ΘΣΡΙΘΑΥῚ πραμθαΐ, αὐ 3 οΒοῦσρι- 

Ἐϊ5 ΠΈΣ Βῇ Οὐἰαμΐα οηῖπι μαθο, βὶ ττοάο οοἰρεῖίον Ἰῃοονταρία 

Γωρ θάουιηξ, οἱδὶβ. ξαραοίθτι8 πιΐμτ8. [πε ποχῖα; Πμ τοΐππ8, 

οοτνιπιραπίασ πο ΕἸ ΐορΡ, πθαπὶ ρθρομθβ, αηδιηαθαιῃ Εἱ 
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ἘΔ. Οἰματε, ΥΙ. [545.} ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (ὅ24) 
διαφϑορὰν ὁμοίως τοῖς πέποσι , καίτοι κἀκεῖγοι ταχέωϑ 1 ὑπελ- - 

ϑόντες οὐδὲν. μέγα βλάπτουσιν. παιρὸς δὲ τῆς χρήσεωυ, 
ὥσπερ τοῖς, πέποσιν, οὕτω καὶ τοῖς μόροις, ὅταν αὐχμηρὸν 
καὶ ϑερμὸν γένηται τὸ τῆς γαστρὸς σῶμα" τοιοῦτον γάρ 
πῶς ἀναγκαῖόν ἔστι τηνικαῦτα καὺ τὸ ἥπαρ εἶναι,. τῇ «μὲν 
οὖν κολοκύνθῃ καὶ τῷ σικύῳ τῷ ἤδη πέπονι καὶ πρὶν πέπαν- 
θῆναι; σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ μηλοπέπονι στυφούσης οὐ μέτεστι 
ποιότητοο" ἐν δὲ τοῖξ. συχαμίνοις , καὶ μάλιστα ὅταν ἢ μῆ, 

σάγυ πέπειρα, σαφής ἔστιν ἥ, τοιαύτη ποιότης, ἀωροτέροις 
δὲ ὀῦσιν καὶ ἡ ὀξεῖα. κα τινες αὐτὰ καθαιροῦντες ἀπὸ τοῦ 
δένδρου καὶ ξηραίνοντες. ἀποτίϑενται φάρμάπον ἐσόμενον αὖ-- 
τοῖς ἀγαϑὸν εἷς δυσεντερίας τε καὶ διαῤδοίαφ᾽ χρονίας. ἴασιν. 
ἀλλ οὗ πρόχειταε. γῦν ἡμῖν περὶ δυνάμεωξ φαρμάκων διεξέρχε-: 

σϑαι. Ἔν οὖν ὅσα τοῖς συκαμίγοις ὡς τροφῇ δοᾷ» 
ὑπάρχει λέγωμεν. ὅτι μὲν ὑπέρχεται ῥᾳδίως, εἴρηται» τάχα 
μὲν τῷ τῆς οὐσίας ὑγρῷ τε καὺ ὀλισϑηρῷ μόνῳ, τόχα δὲ χκας 
τιψοι ἐπιμιξίᾳ ποιότητος “δριμυτέρας, ἐρεϑίέζειν εἶς ὄκαρισιψ 

αθοαπο, [- οοἱογῖίον Γμραποδηξατ, παϊίατη ὙπαρΊ! μη ἨΟΧΘΗ. 
αἰϊουπηΐ, Τϑρα5 δαΐθτα πἰοπαϊ, αὖ ρθροηῖδηδβ, 16. δὲ τιο-- 

γ5. ει, ἀπππι ΘοΥΡΗ8Β ψϑηΐ!ο}}} ἰαπά!ηογο δδῆπαξ, απὸ 

ἰθιροσα πϑοοίβ, ᾳποδατητηοᾷο. οἱ Ποραϊ “ποσὰ ἰάθμι 86- 

ρἴάεγθ. Οποιγρίϊδο ᾳυἱάοθηι δὲ ὉποσοΥΙ απ πιαΐατο ἴτε : 

δηΐο τηδϊηγτϊαΐεπι, δὰ παθο δὲ σπθίορθρομὶ πῈ1146 αἀῆτγτη- 

Β6η8 4π611{45 1πιρίξ, [γοδιηῖη5. σοσο, δὲ ροξπηῖπτι απ τᾳ 

ποπάμιπ δἀπποάαζα δ δαυ πουϊτιξ, πα! 1ἴα8 Θ᾽ ασπιοαϊ οομΓρὶ-- 

οὰβθ ποῖ, 1ημηβΥΙΟΥ 8. δαΐθα ποθ ἤμιθϊ δὲ δοϊάδ. 
Ῥγοΐϊηάθβ ποΠΠᾺΠῚ 40 ἀυθοσα τρίᾳ ἀθυδηθηΐοθ δὸ ἤοοαπ- 

[68 τϑροπμιξ, πιραϊοδιηθηΐαχη δὰ ἀγίοπίονίας δο ἅϊταξαστιδθ 

ἀιανυῆοθας οαγαίϊοηθ π111|6 ΠΡῚ ξαΐασαη. Αὐ πῆρ πο- 

Ῥβ ποι ο Ῥτοροπίμπι πιθϊοβϑηηθηξογτπι ἐαου] αίο5. ἐσρο-- 

Ὥθτο. ΒΌΡ[αΒ Ἰρῖμπιῦ 66 τορθίαπιμβ, ἅπα6 [γοαπιῖίζια ρα, 

ἊΠ δἰ πιοπίστη, ρος: ἀδεγθ, πο «υλάθηη οσ]ουιΐον' [ὰ0- 

ἀποαηίυν, ἀϊοίαμη τοΡὴ8 ῥσῖτβ {π|}; ᾳυοά 618. δοοιάϊε ἔοσίθ 

Ῥιορίοσ. [Ὁ]αὰ [μδη 86. ΜΠ! αἴθ 8δὸ ΤΩΡυτοϊ αΐθη, 

ξουίθ εἰζατη ῥνορίον δαπιϊχίατη απ! θα φαδηάδηη βοτίο-. 

το, ἅπ86 ἀο)εοίοηϊ ἐσοϊϊαιιάδθ [418 οβ ροίηξς, παπάς» 
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ἐΈ, Ομιατε, ι. [546 Ἐά. ΒΑΓ. τῷ. (854. 
ἕκανῆς " ὡς. ῆ γε στύφουσα ποιότης αὖ μόγον οὐδὲν ὀγίνη- 
σιν εἰς ὑποχώρησιν, ἀλλὰ καὶ στεγνοῦν πέφυπεν. ὅτι δὲ ἔναν-: 

τίων δυνάμεων οὐκ ὀλίγα μετέσχηκεν σώματα, μεμάϑηκας ἔν 

τοῖς περὴ τῆς τῶν ἁπλῶν͵ ,φαρμάκων δυνάμεως ὑπομνήμασι; 
τενμαίρομαε τοίνυν, τὰ μόρα δύναμιν ἔχειν ἐν αυτοῖς τοιαύ- 
τὴν βραχεῖαν; ὁποία τρῖς Ὑ ΘΘΈΡΙΘΊΣ μεγάλη ἱπάρχει, δὲ ἣν 

οὐ μόνον ὑποχωρεῖ ῥᾳδίως, ἀλλὰ᾽ καὺ διαφθείρεται χρονίσαν- 
τὰ κατὰ τὴν γαστέρα. καὶ μὴ διαφϑαρέντα, ὡς ἔφην, ὕχραί: 

τ ψες μὲν πάντως, ψύχει δὲ οὐ πάντως, εἶ μὴ ψυχρὰ ληφϑείη., 
τροφὴν δ᾽ ἐλαχίστην. δίδωσι τῷ σώματι, παραπλησίως τοῖς 

πέποσιν, οὔ μὴν ἐμετικόγ γέ τι πρόσεστιν αὐτοῖς οὐδὲ κακο-: 

στόμαχον, ὡς ἐκείνοις, 

Κεφ. ιβ΄. {Περὶ περασίων Τῶν περασίων ἔγια 
μὲν ἔοικετοῖς μόροις, ἐλαχίστην ἔχοντα στύψιν, ἔνια δὲ τοῖς βα. 
τίγοις, σαφέστερον στύφοντα, τινὰ δὲ καὶ τούτων ἐστὶ στυπτι- 
κώτερα. ὦστε καὶ περὶ τῆς δυνάμεως ἑκάστου τῶν εἰρημέ- 

ἀπἰᾶοτα α1|8111ὁ8 Δαἀἢυίΐησοηβ ποῖ τποᾶο δα {πρἀποηοπδια 
τ 81} σοηξετέ, ψόγαπι βἰΐδπι [παρίς τιαίτιτα σοπέγθη οὐχ 

βραῖ. ῬΙδΙοΙδ: απΐεπι ἐσ σοπημηθηϊατβ ἄς δΒηιρ]οίαπε 

τ Θἀϊοα πη θηΐοσιχα Ταου] τα ρ.8, ΡΙοταῦπα οἴ οουροῦα, 4886 

Τἀοαϊταίθθ Βαθθαπ Θομέγασῖαβ. (Ομ θοίου 1ΡΊΓαΥ, τῆότὰ οχὶ- 

δδην ἴῃ [6 Ἰρῆβ. Βαρβέγε ζαοι]ίξαΐθῃῃ 6ἤαβπιοά!ϊ, απ4115 τπᾶρπα 

ρα νά οι ῬΠΥΡΑΠΉΡτιΒ πεῇ, φαῃδ σαπία ποῖ τηοάο 

Τοῖς Γεορᾶμμι, [δᾷ σουτυχαραμέῃν ϑείδιη, Ε΄ ἄϊα ἴῃ νγεπίτο 
παδαζεγίηῖ,. Οποά ἢ σοχτῃρῖα (αἰ 4151) ποῖ ἔμενίπε, οἱ- 

απο αἰ]άθη Βαμηδοίθηιἔ, Ὥοτ ἰδιηθα ΟΥ̓ ΏΪ80 τοί ρεγαιῖ, 

ὙΠ διπρία {πον βρΙριάα, ΑἸχηθηξατα δμίθμλ ΘΟΥρΟΣῖ 

Ῥυδερθηΐ τη πηπηλ, ἀΠποΙηορ ῬΘρΡΟσ65, ΤῸΝ ἰαπιθη πΐξ 1 

- νορΐαχῃ δχοϊ απ, πθααο Ποιηδομαπι 1δεἀππηέ, 

αν. ΧΠ. [ὃς ΟΕΡΆ[15.1 Ἐκ σοραἢὶβ απδαᾶδιῃ [ππέ, 

4086 γιουῖβ ἔαπι Πχη1114, ΟἹ] π5πιοά (ππὸ 68, ᾳπ86 πιϊπΐ- 

πλᾶπὶ Βαροπΐ δαἤυϊοπόσθμι, 4116 τηθογατα ἕγποΐαί, πὶ δα, 

4πᾶθ ἐνὶ ἀθῃΐμι8 δαβυϊησυπέ, φιαρᾶδμη δαΐοπι [ππί, 4π86 

γ61 γ]θη 18 115 δἀἢτίησαηξ. Ῥγοΐπᾶς χηθιηοχζαΐδα οα785-- 
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Ἐλὰ. ὅματε. ὙΙ. [545. 546,1] ἤ ἘΔ. δεῖ, τ. (654.) 
γων εἰδῶν ἔπ τῶν λεγομένων ἐπὶ συκαμίνοις τε καὶ βατί- 
ψοις ἔνεστί σοι τεκμήρασϑαι. 

Κεφ: ζ΄. [546] [Περὶ τῶν τοῦ βάτου καρπῶν] Τὸν 
τῶν βάτων καρπὸν ὀνομάζουσιν οὗ παρ᾿ ἡμῖν ἄνθρωποι βάτι- 
ψον, καϑάπερ μόρα τε καὶ συκάμινα " χαλοῦσι γὰρ ἑκατέρως 
αὖτά. ἔστι δὲ στυπτιεκώτερα τὰ βάτιψα τῶν μόρων », κἄν πολ»- 
λά τίς αἰτὰ προσενέγπηται; πεφαλαλγήσει' τινὲς δὲ καὶ στόμα- 

χον ἀνιῶνται. διὸ 197 καλῶς ἐκπλύνειν, “πρὶν ἘΠΑΕΙΗ͂ν 
προσφέρεσϑαι τὸν καρπὸν τοῦτον, ὅπερ οὐχ ἥκιστα κἀπὶ τῶν 
συχαμίνων ἐστὶ ποιητέον. οὗ μὴν ὑπάζει 7ε τὰ κατὰ τὴν οε- 
λίαν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπέχει, κἂν ἀωρότερά τις αὐτὰ ξηράνας 
ἀπόϑηται, πολὺ μᾶλλον ἐφεάτικὰ γίνονται. πάντα 7ε μὴν 
ὅσα διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν μόρων σκευάζεται φάρμακα καὶ διὰ 
τούτων γενόμενα δραστικωτέραν ἔχει τὴν δύναμιν. 

Κεφ. ιδ΄: {περὶ τῶν τοῦ κυνοσβάτου καρπῶν.) Ὃ 
τῶν πυνοσβάτων καρπὸς μακρῷ στυπτικώτερός ἔστε τοῦ τῶν 
βάτων, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῆς γαστρός ἔστιν ξφεκτικώτερος. 

4ὰδ ἤρβοῖδὶ ζαου διε 6ἐΚ 115) αδε ἄδ Γυοαιτλ5. (δὲ τορι 

Τναοε θα5. ἀἸκίπιπβ, ροΐθβ σο ΠΤ 6, 

Ὁ}. ΧΠΙ. [8 τὰῦι ρπορα5,1 ἘΒπρόσαπι ΉΣΟς 

ΒοΙΒΙΠ65, ἀρτιὰ ποβ βαξίπαπι ΔΡρ6118πέ, απδπιδαπιοάητ πιο- 

τὰ οἱ γοαπιίπα: αἰγτοαπδ δπίπη πιο ἱρία ποιῃίηαπξ. 

ϑυπὲ αὐέθι  Ὀαπα, αὔδη τηοτᾶ, τηϑβὶβ δα ἢυϊπροπξδ, δὲ 

ἢ ἀυὶβ Ἰαυρίτιβ 115 νοϊοαϊατ, ὈΔρ1115. ἀο]ογθμι [Γδπειοε; 4111 

ΟΥΟ δ Ποχηάοηο δηραπίῃν, Ῥγοϊπᾶς ἐργασία πππρ ΔΌΠια-- 

χητβ ὁρογίει, ρυϊάβαμαπη τπσπᾶσσα ἱρίατη. ἀρρυθάϊαπιατῦ; 
αυρά τηδχῖγηθ. ἴηι ΓΥσάτηΐ5 ἀποαπα οἱ ἔαοίϊοεπάπτη. ΝῸπ 

ἴατιθη σϑηΐγοσα Γαραποαπί, [6 ροίίτβ σοΒΙροηΐ, οἱ ἢ 4π18 

ἀπιγηαίατα τρία Ὀυΐαβ Ποραία γθροίποσιξ, πια]ίο δἴἕαπι τηᾶ-- 

ξῖβ, σομΡεραμπέ, Οπηπΐα ἕδήμθι τπϑᾶίσατπθηία, οᾶ6 6κ 

ΤΠΟΤΌΤΠΊ [600 Ῥατασίαν, ἢ [δοῖα ΕΣ 115 ἀΠ968ε {πουτηξ, 

ζαου]ταξοια ΒΑΡ ρατι δ σαοίοτοπι. 

ΟδΡ. ΧΙΥ. [96 Φποραβ σαπῖι} 17 Ἐσπσίπβ οαπί- 
ΤΌΡΙ τοῖο χηαρί8, ἀπδῖ σβούππι, αἀῆτίηρίξ, ΟΡ δατηια 
Θαα[Ἰ ψοηΐχομ χηαρὶβ ΘΟμΙρΡοί. ΄ γείοιπίιν δαΐοπὶ 1ρίο 
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3.4. Βατε. ΥἹ. .[546.1. ἘΔ. Βεαῦ τιν. (ὅ342) 

ἐσθίουσι δ᾽ οὖν αὐτὸν οἵ ἄγροικοι πολλάκις. ὀλίγην τροφὴν 
διδόντα τῷ σώματι καὶ καλοῦσι πυνόσβατον. 

Κεφ. εἔ΄. [Περὶ τῶν τῆς ἀρχεύϑου χαρπῶν.] Τὸν : 

τῆς ̓ ἀρχεύϑου καρπὸν ἀρχευϑίδας ὀνγομάζουσέ, δριμέα ἱκανῶς 

ὄντα μετὰ βραχείας γλυχύτητος, ἔτε-τε. βραχυτέρας στύψεως: 
ἔχει δέ τε καὶ ἀρωματίζον. εὔδηλον οὖν, ὅτε ϑερμαίνει. μὲν 
καὺ διὰ τὴν δριμύτητα; (πᾶν γὰρ ἐδείχϑη. τὸ δριμὺ ϑερμαῖνον,) 
οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ διὰ τὴν ὀομὴν καὶ γεῦσιν ἀρωματιζούσας, 
πᾶν γὰρ ἄρωμα ϑερμόν. ἔκκαϑαίρει δὲ καὺ τὰ καϑ' ἧπαρ τε 
καὶ γεφροῦς, ποὺ δηλονότι λετετύνει τοὺς. ποχεῖς καὶ γλίσχρους 
χυμούς" καὶ διὰ τοῦτο. τοῖς ὑγιεινοῖς φαρμάκοις μίγνυται. 

τροφή δὲ ξξ αὐτοῦ βραχεῖα τῷ τέψ΄. ἀνϑρώπων σώματι προσ: 
τίϑεται. πολλὰς δὲ εἴ τις αὐτὰς προσεγέγκαιτο, δάκνουσί 

τε τὸν στόμαχον ᾿καὺ τὴν κεφαλὴν ϑερμαίγουσὶ, καὶ κατὰ 
τοῦτο καὶ πληροῦσι» ἐνίοτε πκαὺ ὀδυνώδη ποιοῦσι. ᾿διαχώ-. 
θησιψ δὲ κ κατὰ τὴν κοιλίαν. οὔτ᾽ ἔπέχουσιν, οὔτε προτρέπου- 
σι; οὖρα μέντοι κινοῦσι μετρίως. 

ἔγϑαποηίοῦ το οἱ; οκίσυτιν ΔΉ πιθηξατη ΘΟ Ροτὶ {πρσοζοπίο, 
νοσαηΐααο οαπίγι πη. 

ΟΡ. ΧΥ͂. Τ0ε Ῥρπ οι ἀπερα 8] ἕτεοιας 7 ρου, 

αὶ ἄρκευθϑὶς αϊοῖξαν, δογὶβ. ΘΠ δἀυηοάπη οἴ οχίρτια ἀ]- 

οϑάΐηθ; οἷ ΣΟΥ Ῥγϑδϑίοτθα δἀβυϊοίουιθ, Παροΐ δαΐθπι δἕ 

δτοτηαίίοππι απἰάδταη. Ῥαοχίρίοσατα ἰρίϊαν 6, ᾳποα ο416- 

ξαοὶξ απϊάδγη ἴπτα Ῥτορίου δου ηοπΐαπι, (ἀθιποη βγαίτθιγη θηΐπιὶ 

ΕἴἘ, δουιΐία ομητα οαἰοἔαοουθ;) ἑππὶ απέθη. τηαπίπιθ ὈΥΟΡῖΘῈ 

Ὀἄογεηι 86 σαϊππι δΥ π ΘΙ 0118. ἃ [Πγη1}685, ομτπῖα ᾿Θηΐ ὁτὸ- 

χηδΐα 661144Δ. ἘΓΘραν διιίΐδιη δὲ τϑπθβ ρῃγραῖ, δὲ ἴποοοϑ 

ΟΥαῖο5. ἂς Ἰοπίοβ. νἀ} σεὲ ἕθππδῖ,. πᾶς χηρᾶϊοαπιθη 5 
Ταϊοι Υῖθτι5. δἀτηϊοοίαγ. ΑἸ θπέπμη ἀπΐοιτι ος ἐρίο δχίριμπι 
οογροτῖ μοπηΐητιπι δοσοῦη, Οποῦ ἢ ηπῖϑ ἐρίππι Ἰαγρίτις. ἤππα- 

Ῥίουϊξ, βογηδοῖατη τποτράδε,, δὲ οαρπξ οα]οίδοίς, οἱ .144π6 

ἀρίππι ποπηππαπατη τορὶθέ ἀο]ουίθυβδαια ἡπβοῆαί. Ὑεπ- 

ἐγῖ8. ἀο)θοξοποπι τπθο Ῥχοσιίαϊ, Ἴθο σομιροῖ, πτὶπαβ ἔπιε πὶ 

ταραϊοουζοχι οἱθϑέ, 
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τᾶ. Ὁματε, ΨΙ. [546. 547. ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ; (654,52). - 
Κεφ. ιστ΄. {Περὶ τῶν τοῦ κέδρου καρπῶν». Κεδρί- 

δαξ ὀνομάζουσι τὸν τοῦ κέδρου καρπὸν; ὁμοίας μὲν οὔσας. 

ταῖς ἀῤκευϑίσιν κατά τε χρόαν καὶ σχῆμα, (ταὶ γὰρ ὑπό- 
ξαγϑοι χαὺ στρογγύλαι Ὥ διαφέρουσι δὲ τῇ δοιμύτητι. κιρδὺ:- 
γεύέε γὰρ ἤδη, τοῦ γένους τῶν φαρμάκων, ὃ (525) καρπὸς οὗ- 

τος ὑπάρχειν, οὐδεμίαν τροφὴν τῷ σώματι διδοὺς, πλὴν εἴ 
τις αὐτὰς ἀποβρέξει ἐ ἐν ὕδατι, ποινὸν γὰρ τοῦτο πάντων τῶν 
δριμέων », ὥστε βραχεῖαν τροφὴν διδόναι τῷ σώματε .Ῥ70; δρι- 

μύτητος αὐτῶν διλυϑείσης. καὶ μέντοι καὶ 'σαληρότερός τε 
καὶ ξηρότερός ἔστιν ὃ τῶν κέδρων καρπὸς τοῦ τῶν ,ἀρκεύϑων, 
ὥσπερ ἀμέλει παὶ μικρότερος, οὐδὲν τὸ ἀρωματίζον ὁμοίως : 

ἔχων. εὔδηλον οὖν, ὅτι δακνώδης τέ ἐστιν ἱκανῶς τοῦ στομά- 

χου; καὶ χεφαλαλγῆθ; εὖ μὴ πόνυ τις ὀλίγον αὐτὸν προσ- 
εγέγκαιτο. 

Κεφ: ιζ΄. [2451 [Περὶ᾿ τοῦ τῶν κώνων καρποῦ! Ἐἴχν- 

μος χαὶ παχύχυμος καὶ τρύφιμός. ἔστιν ὃ τοῦ κώνον “παρπὸς, οὗ 
μὴν εὔπεπτος. παλοῦσι δὲ οὗ γῦν “Ἕλληνες οὐ κώνους, ἀλλὰ 
στροβίλους αὐτούς. : Υ 

Οάρ. ΧΎΓ. [06 δυσραβ οεατ!} ἘΣ δεράτι, αδὲ 

ἐεδοὶς ἀϊοῖτξαν,,, ΘΌΪΟΣῈ ζαϊᾷοια οὲ βραύξα Τρποίαὶ Πρ 

εἴξ Ππη115, (ίαρθαντδβ δαΐπι οἱ δὸ στοϊπτᾶτι5,), ἄτη αει ατι- 

ἰδ Ὁ δὉ δοζίιπομϊα.. Νεὸ χτῃημϊΐαπιὶ ἀρείξ, αἀαξη ὕγτίοξτίβ 

Ἰήΐσ εχ ρεπθγθ πὲ τηϑα!οατηοηίοναπι, ασπδι πα! απ ΡΣδ6-: 

Ῥθαξ σογρουῖ αἰϊηιοπέμηι, πιῇ απί8δ ἀαπα Τρία ΤΑΔΟΟΥΑΥΤΕ, 

Οπληρη5. δηΐπι δουθ8 14 οἱ οομηπηθ, τιξ, [ΟἹ] ϊα 1ρῖο-- 
ταῦτα δου θοηΐα, οχίσιαπιὶ ΑἸ πη θ πα ΘΟΥΡΟΥῚ ῥτδαθρθδηΐ, 

Οαῖ οἰἴδπὶ σΘἀγοτάτη ἔγαοξαβ, αἴ ἔγποΐα Ἰαπῖρουὶ ἀατίοι δ 

80 Ββοοίοῦ, 1ξα. Ῥχοΐδοιο θσηοῦ, ἨΪ81 πὲ 1116 6 Ρ 61:8 δτὸ- 

τιδουχη, Ῥουίρίοππμπι δπΐθπι ον, πο δὲ Πουιβδμπμι γα]-- 

ἀξ χηογάϊοας, εἴ οαρηΐ ἀοϊογόμι ἐπίοτὲ, τῖβ ἘΣ ἐρίαπαι 
Ῥαγο τ [απ (ΥῚΕ, 

Οἀρ. ΧΥΠ. [06 τππορ ρἴποδ.7 ἥυχ Ῥίπιοᾶ ΒΟΠΣ ὃσ 
ρα οἢ [πθοὶ, πταϊίπτηαης ποαυτξ, πομ ἕαηηθα 8 0116 οο- 

θῖν, Αὐῥέμεδε απΐοτα πππο Ογᾶθοῖ ἐρίαπι ποὰ κῶνον; 

[εὰ θα τος 
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ἘΠ. ΟΒᾶτε, ΥἹ. ΒΏᾺΒ ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (325: 

Κεφ. “ἤ. [Περὶ᾿ τοῦ τῶν μυῤῥινῶν. παρποῦ.]. Μύρτα 
κἀλοῦσι τὸν καρπὸν τοῦτον οἵ Ἕλληνες, ὁμοίως μὲν ἄτροφον 

᾿ ὄντα τῷ τῶν ἀρχεύϑων, ἐναντίαν δὲ δύναμιν. ἔχοντα. στύφει 
γὰρ ἱκανῶς, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὴν ποιλίαν ἔ ἐπέχει. οὐ μὴν 

᾿ ἀνάλογόν 7ε τῇ στύψει ψυχρός ἔστι τὴν δύναμιν » ὅτε μηδὲ 

μόνην ἔχει τὴν στύψιν, ἀλλὰ τι καὶ δριμύτητος αὐτῇ μέμικται. 

κοιψὸν δ᾽ ἐπὺ πᾶσιν ἐδέσμασιν,. ὅσα φαρμακώδη ἔχει τιγὰ 
ποιότήτα σφοδρὰν, ὅταν ἀπόϑηται ταύτην ἑψήσεσιν, ἢ ὀπτή- 
σεσιν, ἢ τέγξεσιν, ὀλίγην τροφὴν. διδόναι τῷ σώματι, πρό- 
τερον οὐδ᾽ ὅλως διδόντα᾽ ταὐτὸ γὰρ τοῦτο καὶ κρομμύοις 
καὶ πράσοις συμβέβηκεν. . 

Κεφ. ι8ϑ΄. [Περὶ περσικῶν.] . Ἐἴτε μῆλα καλεῖν ἐϑέ. 
λεις περσικὰ τὸν καρπὸν τοῦτον, εἴθ᾽ ἁπλῶς περσιδὰ τοῖς 

γῦν “Ἐλλησιν ὡσαύτως, εἴτ ἄλλο τι βούλει παλαιὸν ὄνομα 
ζητεῖν ἐπὶ αὐτοῖς, ἔξεστί σοι τοῦτο πρόττειν μετὰ πολλῆς 
σχολῆς. ἤδη δὲ ἴσϑι τὸ τῶν ὄνομάτων χρησιμώτερον, ὡς καὶ 
τούτων ὃ χυλός τε καὶ οἷον σὰρξ εὔφϑαρτός τέ ἔστι “αὶ 

͵ 

ἀρ. ΧΥ͂ΠΙ. [Ὁ ξιποία ταγτι.]. Θγαθοὶ βεποῖππι μμπὸ 
μύρτα πουηιϊπαμπΐῖ, ποϊνιξαθα απαϊευ δεαπα, δο ἔγιοίῃϑ 18- 

πῖρου!, ξαοα!ξαΐοτη απο μαρϑὲ σοπίταττδμι, φαδηἀοσπίάομα 

ναϊθηΐευ δαἀπυϊησίξ, οἱ ον 44 ἱρῖῇαπ) αἴναμα ΠΠ1Έ, ποτὶ [ὰ- 

χθθη Ῥγὸ γταϊΐζοιπς δαβυϊοίίομθ ἔν οίἀπι5 Ταου]αΐς οἵδ, ττο- 

Ῥίετθα ααοα δἀβυτοπομθηι μαροϑὲ ποπ [Ὁ]6γωὴ., [δα δουίπιο- 

ΔΜ οἴἴατι ἀπδᾶατη ῬοΥ πη κύατι. ῬΟΥΤῸ ΟἿθ15 Ομ] η5, 4 

απα]τξαΐαπη τηφραϊοδιεβίοίατα παρθηΐ νϑπμθυηθηΐοθι, 6[Ἐ᾽ σοπι- 

τααγιθ, αἰ, ααπτῃ δα απαϊπἰαΐθιν εἸκαίϊοσιθ, αὐΐ δἰϊαίιομο, 

δαὶ ταδοογαίϊοσιθ ἀθροίμουϊηξ, εχίσαπηι ΘΟΥΡΟΥΪ ἄδθπΐ 411- 

χιθιλΐαχα, ὈΥΪπ5 δαΐθπι ῬΤΟΥ[Ὧ5 ποι πηΐτϊαπί: 14 Θπτη Τρίαπι 

εἕ οαφερὶβ δἕ ρουυὶβ δοοἹᾶϊέ. 
Ο4ῃ. ΧΙΧ, [δὲς ρευβοῖβ.] Ἐσποίμμν πῦτιο ἔνα τηαῖαὶ 

Ῥετῆοα, ἔνε (πὲ “ΟἸδθοῖβ ππιπο τη05 66) Ππηρ]ΤοΙοΡ Ρευῆοα 

ΔΡΌΟΙΑΥΘ νε]15 ; ἅνε αἰτιᾷ φαοᾶδοτα νεΐαβ ΠΟΙΠ ΠῚ ὍΥΔΟΙΕΓ 

μαθο νοβίρατθ, ροΐθβ 1ᾷ ρϑὺ τοδσηστι οἴχῃ ἕδοετθ. Νυπο 

δὐαΐοπι ἀϊίοαβ, απο ποπιΐπῖραβ Τρῆ5 οὑξ πΈ 105, αποᾶ [εἷ- 

᾿οοξ Ἰρίοσαμῃ [ἀσοὰβ εἰ σοὶ σατο 446:]6 οοχυππιρ τ; 



ΒΙΒΑΙΟΝ 8. ; δοῦ 

Ἐα. Οματε. ΤΙ; [54.1. ὲ ἘΔ. ΒΓ, ΤΥ. (625. 

πᾶἄντη μοχϑηρά. ὥστε οὐ χρὴ; καϑάπερ ἔγιοι, τελευταῖα τῆς 

ἄλλης τροφῆς αὐτὰ προσφέρεσϑ' αι"  διαφϑείρεται γὰῤ ἐπιπο- 
λάξοντα. Ἢ: 2 δὲ χρὴ τοῦδε, κοινοῦ πάντων ὄντος" ὅσα 

κακόχυμα μὲν, ὑγρὰ δὲ καὶ ὀλισϑηρὰ, χαὶ ῥᾳδίως ὑ ὑπιέγαι δύ- 
ψάμενα; , διὰ τοῦτο ξσϑίειν αὐτὰ πρότερον τῶν ἄλλων οὕτω 

γὰρ αὐτὰ ταχέως ὑπέρχεται κἀκείνοις ποδηγεῖ" τὰ ὕστατα 

ληφϑέντα συνδιαφϑείρει καὶ τὰ ἄλλα, : 

Κεφ. «΄. [περὶ ̓ «ἡρμενιακῶν χαὶ πρεκομμίω.] Ἐν 
τῷ ̓ περυϊιῶν, γένει καὶ ταῦτ᾽ ἐστὺ διαφοράν τινα αὐτῶν ἔχοντα 
πρὸς τὸ βέλτιον᾽ οὔτε γὰρ ὁμοίως διαφϑείρεται πατὰ τὴν 
χοιλίαν, οὔτ᾽ ὀξύνεται. φαίνεται δὲ τοῖς πολλοῖς ἡδίω, καὶ 
διὰ τοῦτο καὺ εὐστομαχώτερα᾽ τούτοις γὰρ τἄλλα ὁμοίως. 
κεν; ᾿ ΣΧ, “- εἰ ω 5 ἢ ς, Ξ) 
ἡδέσι δὲ τοῦϑ' ὑπάρχει πᾶσιν, ὥσπερ τοῖς ἀηδέσιν ϑπττίαξειν 
φε καὶ ἀνατρέπειν τὴν γαστέρα καὶ πρὸς ἔμετον ξρεϑίζειν, ὄρε- 
γομένην ὅτι τόχιστα τὸ λυποῦν ἀποῤῥίψαι. καὶ τοίνυν καὺ 
ποιεῖ τοῦτο κατὰ τὴν δοπὴν τῶν λυπούντων. ὅσα μὲν γὰρ 
φάτω ῥέπει; ταύτῃ διωθεῖ, τὰ δ᾽ ἐπιπολάζοντα δὶ ἐμέ- 

φτανααῦθ οτητήπο οἷ, ΟὉποοῖτοα (ᾳποᾶ απἰᾶδπι ἔδοθυθ (ο-- 
Ἰεπὶ). ποπὶ ἔπηξ ΡΟ 1105 οἱδοβ᾽ γηδιιάθηᾶα, ὁουυ χη ρτας 

᾿δπῖπι ἱπ Γπρεγῆολα παίαπία. ϑοᾷ 1π οχαπίρηβ, απᾶ6 Ῥγανά 
4φυάοσι [ππξ [ποοῖ, σουθη Ἠπμΐᾶα [μπὲ δὸ ἸῃΡυῖοα, εἴ 

486 [πρᾷμο! [60116 ᾳποαπί, 1 Θοπηχπατι τον ἐπ θπάπμ), δα 

ὉΡ 14 ρίπτη απΐε 41105 οἱροβ δο [αυχεηδα; 116. δηΐτη Ξδέ, 

τ οἰἴπ5 [ὩΡἀποδηΐτ", δὲ 1118 οἱδῖβ νίαπι ταπιϊαπξ; πᾶ ἢ 

Γυααρία ρμοτομηα ἔπουῖπξ, τα ΓΘΟΏ τη 4116 σποαπο ΘΟΥΤ τ ΡΘΗ, 

Οδρ. ΧΧ. [θὲ Ανπιθηΐδοῖβ 86 Ῥγαβοοοῖριβ.} Ηδθο 
«ποθ 6χ βθπεσα [αηξ, ρου ἤοοῦπια, Βοιμίξαίθ πουιπῖ1]} 1118 

ΙὈρογαπία:;. Ἰθατίθ δπάμη π᾿ νοπίγίοαϊο;, πὲ 17, ΘΟΥΥΠπν- 

Ῥυπίαῦ, πϑαῦς δοοίουπε, ναϊρὸ δαΐθπι πανίοσα ἀρραυθηξ; 

πάρ οἴξαπι Πουηδοηο ἤιπξ συδέουα: οαθΐοσα θπὶπὶ 1115. [ἀπὲ 

δπη1]14. ϑ'πανίρτιβ δπΐθη οταπῖρτι5 1ᾷ ᾿ποῇ, απουπιθατηαοᾶθπη 

ἐπίπανραβ, π᾿ σαπίυ]ου]πγ γοίαρίπθηξ ἃς [υργογίοη!, οἕ 

8 γοχηθπάπιι ἡποϊξομιξ, ἀπρίθπέθπι αὐδηα οἸουυίπιβ,. ᾳιοᾶ 

ἐπξεαί, δρήϊοουα, 18 ᾳαυᾶ ἔδοϊξ Ῥγο πιοπιθμξο θοττιμι; π88 

Ἰπΐοεπαπε,: αἀπᾶ8 δηΐπὶ σογρτηξ ἀδουίαμ, 88 ἱρέβ Ἐβχρϑῆτες. 

ας. ψΕῸ [Ὠρεγπαΐαπξ, ΩΣ ΨΟΣ 5 οἡοῖϊ; 1άφηα ἐδοϊξ, 

ΘΑΤΕΝυβ8. ΤΟΙ. ὙἹὯ. ῬἘΡ 
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ἘΔ. Οιατε. ὙἹ. 1517. 548. ἘΔ. Βαῖ; ἴν. ,(5958. ̓  
τῶν ἐκβάλλει, ταὐτὸ τοῦτο χἀπὶ τῶν ἐξ. δλοῦ τοῦ σώματος 

: εἰς αὐτὴν καταῤῥεόντων μοχϑηρῶν χυμῶν ἐργαξομένη. χαὲ 
, γὰρ ἐαὶ τούτων ὅσοι μὲ ἐν εἰς τὴν ἄνω κοιλίαν συῤῥέουσιν, ἜΣ 
κενοῦνται δὲ ἐμέτων εν ὅσοι δ᾽ [548] εἴς τὴν κάτω, διάῤῥοιαν 

ἐργάζονται. τροφὴ δὲ δεὶ βραχεῖα. ταῖς ὀπώραις ἁπάσαις. ὕ- 

στάρχει, λέλεζται. πρόσϑεν. - ἔστι μὲν οὖν ἀμείνω τὰ περεκόχπια 
καλούμενα τῶν ᾿“Ἀρμενιακῶν. ὅσοι δὲ φεύγουσι τὴν τῶν 1 πρε- 

κοχκίων “τροσηγορίαν, ᾿Πρμενιακὰ μῆλα κἰὐοξι οἶ ἀμφότερα" 
τιψὲς δὲ ᾿Ἱρμένια διὰ τεσσάρων συλ, λαβῶν, οὗ. διὰ πέντε. 

: "4 ἐφ. κα. {Περὶ μήλων. Ἔστι μὲν οὐχ ὃ ἕν αὐτῶν 
γένος, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ἀπίων τε καὶ: ῥοιῶν. ἔγις μὲν γὰρ 
αὐστηρὸν ἔχει χυμὸν, ὄνια δ᾽ ὀξὺν ἢ γλυκὺν, ἔστι δ΄. ὦ καὶ 

μικτὸν ξξ τούτων, ὡς ἅμα τε γλυκέα φαίνεται καὶ στύφοντα, 
χαΐ τίνα. ἕτερα μετὰ γλυκύτητος ὀξέα. σαφῶς Ζίνεται, χαὶ πρὸς 
τούτοις ἄλλα. στρυφνὰ μεὲ ὀξύτητος. εὕροις. δ᾽ ἄν ποτε καὶ 
τῶν τρῶν χὑμῶν ἔνια ΤᾺ: ΠΣ ος σαφῶς ., ὡς ὀξέα τε φαίνες 
σϑαΐί καὶ γλυκέα. καί τι καὺ' στρυφνότητος ἔχειν... ὅτι δὲ μίαν 

οἴ αὐπηι [ΓΩΘΟΣ ῬΓΑΨῚ οχ ἕο Θογρόγα 1π᾿ ἱρῖαμ ἄθοιας- 
Ῥυπε; δἰθαϊμι 4 6Χ 115. 10 βανιθμι “νΘΠΕΣΙ ΘΩ]1 [προυτουθιν 

σοΝΠ της; νομηΐα ναοϊαπίογ.. 6411. σετο ἴπ ἸΩΪΓΘΡΙΟΤΘΊΩ, 

Ῥαυϊαπί ἀταυ ποδᾶση. Ῥοτο αποᾷ {τοΐι5 οὐ 65. δαξιιπηι8-- 

765. χῖσο ΒΗ: ΔΠτηθΘπ; ΔἸ δέατα 14 Ππο]ῖβ5. ρεῖαβ ἕξ. Ρτδε- 

οοὐΐα ἴαταθα, ἅπᾶ86 σοσδπξ, ΑΥ̓ΤΩΘΗ16 615. Γατιξ ρυδθαυ ἥονα; 

'αϊ ἰαπίθιι Ῥγαθοοοίπνη Ἰλόππθα Ταρίξατιέ, πέγϑαιθ τηα]6 Αὐ- 

τϊουΐαοα ΔρΡϑ]]απΐ: «11 σεγο ΑΥηθπῖα ῬΕΙ͂ ᾳπαΐίπον [γ}15- 

045, ἤοπ ααΐπααθ. ἜΣ 

Οαρ. ΧΧΙ. ΤΠ08 τ|4115.7 Οοππβ που ΤΟΣ ε βμο- 

ῬΙΕΣ, ᾳασπησᾶο πραπθ ῬΙνοστιπι, πθατ6. Ῥπηϊοοντιτὴ ἀπα8- 

ἄδτα επί ἵπηΐ, αταθ [ρου πν μαρθυξ δπίεγτιαι, 4114 401- 

ἄστη, ἀξ ἀπ!οοπι, ποππα]1ἃ ΘΕ άσα, 65 115 τηϊπίππι; ἀρραᾶ- 
τομέάαα. οὗ Δυϊοῖα Πιπαὶ. ἐξ αὔγιπρόυα. ᾿Ῥτναξδίοσεα αἷϊα 

απαρἄδτη σαππ ἀμπ]δεάπιθ πιδηϊεῆτν παρεῦ ασογδπι: δὰ 
ἽΒαβθο αἷΐα θα δοοτα δοουβθἐξαΐθ. [ηνομῖας δτπΐοιι ἰηΐοσ-- 

ἄπνα. δὲ πα8 μο5. ἔγτββ ϑροῦθβ ἤμιῖ Ππαροαπί ον! ἀοπίοβ 

᾿δᾶθο, τΐ δοἰάα ἀρρατϑαπὶ δὲ ἀπ]οῖα, δοευθιαίίϑατε. μα- 

Βδδαῦ ἸοπΣΗ], Ῥεγῆρίσαπμ. δτιΐο εν, ᾳποᾶ «αῇτγἼ,56119, 



ἈΠΕΑ͂ΟΝ. Ἐπ ΘοτεΣ τ κα 

ἘΔ. Οματε. ΥΊΙ. [548.1 ἘΣ ΕΔ. ΒΑΓ. τν. (ὅ58,) 
ἑρμηνεύει ποιότητα τὰ τρία ταῦτα ὀνόματα χυμοῦ, τὸ στύφὸν 

χαὶ αὐστηρὸν καὶ στρνφνὸν, πρόδηλον" ὅτι δὲ τὰ μὲν στρυφυὰ 
τῷ μᾶλλον σεύφει» διαφέρει τῶν αὐστηρῶν ; κοινὸν δ᾽ αὐτῶν 

γέγος ἐστὲ τὸ στύφον, ἐν τῷ τετάρτῳ σπέρὶ τῆς τῶν ἁπλῶν 
φαρμάκων δυνάμεως ἔμαϑες, ἐν ᾧ περὶ τῆς τῶν χυμῶν οὐυίας 
τε καὶ δυγάμεως ὃ λόγος ἐστίν. ἀναμνησθεὶς οὖν ἐκείνων, 

ὅσα μὲν στύφει μῆλα, ψυχρὸν ἴσϑί ἔχειν καὶ γεώδη χυμόν" 
ὅσα δ᾽. δξέα φαίνεται, ψυχρὸν μὲν, ἀλλὰ λεπτομερῆ᾽ μέσης 

δ᾽ εἶγαι πράσεως τὰ γλυκέα, πρὸς τὸ ϑερμότερον δέποντα, 
χαϑάπερ τὰ τελέως ἄποια χκαὶ οἷον. ὑδατώδη πρὸς τὸ ψυ- 
χρότερον ἐγκεκλιμένα.. χρήσῃ τοιγαροῦν κατὰ τὰς τῶν; ἐπίερα- 
τούντων δυγάμεις χυμῶν τοῖς μὲν αὐστηροῖς μήλοις ᾿ ὅταν ἤ- 
τοι διὰ δυσμρασίαν ϑερμὴν ἢ: ὑγρότητα πολλὴν ἄτογος ἥ 

γαστῆρ ὑπάρχη; τοῖς. στρυφνοῖς δὲ, ὁτὰν ἵχανῶς αὐξηϑῆ ταῦς 
τὰ; τοῖς͵ δ᾽ ὀξέσιν, ὅταν ὑπολάβης ἐ ἐν αὐτῇ παχὺν ἤϑροῖεϑαι 
χυμὸν, οὗ πάνυ τι ψυχρόν. ὡς ὃ 7ε ψυχο ὡς. οὔ τῶν ὀξέων, 
ἀλλὰ τῶν δριμέων δεῖται" τέμνει μὲν γὰρ ἄμφω πάχος χυμῶν, 

δα οττι εἴ ἀοουθίτηι,, ἴγ16 ᾿αεὺ ποπιῖτια, [άρονῖβ. φπθΉα" 
ἴδει ππΐοθιη ἠρυ ήσαν, Οὐοά νῦο ἄρουρα ἀπΐάθι τ 60 

Ὁ δυβενί5 ἀπξεγαπί, ᾳαοᾶ να!θηΐέτι5. αἢγϊπραηΐ, (οογαπταῖθ 

δι θ πὰ ἰρίοσαμα δεπιβ. εἷδ δἰϊπϊησθη5,) εχ απατίο. ΠΡκΟ᾽ ἄς 

Πηιρ!τοϊαῆν τη θά! σαι θηΐου τη ξασα] αΐο ἀἸατοΣ ἢ, ἴα πο ἄς 

[Δροσπτῃ ΓΡ Π δὴ 18, αο' ᾿ΑΘΌΪΙα 6 ἰγαοίανϊτηιβ:.. ΜδγῖοΥ 161: 
ἔν ΤΠΟσαπι [οἰξο, τηδ]ἃ απάσθχα, 4μπα6 αἤυϊησαμξ, [ποοπηΐ 

ΒΑ οΥΘ ἔγϊσιάππι δὸ ἐουθατα, ἀπ88, σεῖο δοϊᾶα δρραγεηξ, 

τἰρίάπηι αυϊᾷθηι,  σοσιπι ἑθπμίπιμι οἵα ραγίϊππι,. τηεάϊδὸ 
δυΐοπι ἔθη ΟΥΊΘῚ οὔθ ἀ0]ο01α, απᾶ8 ἴαηῆθηῃ δα οδ] ατ|5 νος γ-- 

δαπΐ, ααθγηδάτπηοάτια;. 4166. ομλτΐδ απ6 114 15 Γππξ Ἔχρεσίία 

80 ψο]μτ δαιιοία, δα ἔρΙ σ᾽ 418. ἡπο]ηδηΐ,. ἮΠ5. τρίτον πΐε- 

158. Ῥγὸ νἱποουίθ πὶ [ἀρογίθαβ ἰλομ!αῖο: δυβοτῖς αὐ άοπι 

ῬΟΥΉ15, (1117) Ψ ΘΠ ΤΊ ΟἸ]1Π18 Ὑ61 ῬΥΟΡΊΟΥ οα] 1 ἄατι ᾿πθ μα ΡΟ 6 ΠΣ 

ΤῈ] πια]ταγὴ Ἡτιτηϊ ἀἸἑαΐθιη {ποῦς Ἰπ Ρ60111:5: ἀσου θ15. δι ἔθυη; 

ἀαθτῃ ἄπο παβο διοία δἀπιοάτιι Ζπουίη; δοὶἀϊ5, φαδπᾶο : 

[ροῦχα οΥα σα, ποῖ ππδσηοροῦς ζεϊοί ἄπιθι. ΓαΓριοαθοχῖβ τὰ 

ἰρίο οὔ οοϊ]δοίαπι, απαηδοασιήᾶομι, ἤισοτ5 4Ὑ]ΡΊ 405. ΠΟμ, 
βοῖ6α Γοἃ δουία' ροῆαϊαι, ὕπσδημο σογίθ δὲ δοϊᾷα οὐ δουῖα 

ῬΡΡ2 



596 ΤΑΧΗΝΟΥ ΠΈΡΙ ΦΡΟΦΩΝ “ΥΝΑ2. 

ἘΔ. Ομιατε, ΥἹ. [548.] ᾿ Ἑᾶ. ΒκΓ, ΤΥ. (ὅ25.) 
χά τὶ ὀξέα καὶ τὰ δριμέα, διαφέρει δὲ τῷ τὰ μὲν μετὰ ψύξεως,. 

τὰ, δὲ μετὰ ϑερμασίας τοῦτο δρᾷν. εὔδηλον δὲ ἐκ τῶν. ἤδη 
πολλάκις εἰρημένων, ὡς τὰ μὲν στύφοντα τὰς κάτω διαχωρής 
σεις ἐπέχει διαπαντὸς , ὅσον “ἔφ ξαυτοῖς, τὰ δ᾽ ὀξέα, χυμὸν 

μὲν εὑρόντα παχὺν ἐν τῇ γαστρὶ, τέμνει τε τοῦτον, ὑπάγει τε 
χάτω κἀὺ διὰ τοῦτο ὑγραίνει τὰ διαχωρήματα, καϑαρὰν δ᾽ εὖ-- 

φόντα τὴν κοιλίαν, ἐπέχει μάλλον, αὐτήν. ὅ. δὲ γλυκὺς ὦ "ἄνευ 

δριμύτητός τε παὶ πάχους, τουτέστιν, ἐὰν ἀκριβῶς ἡ “μόνος, 

ἀναδίδοταε μᾶλλον, ὅσον ἐφ. ἑαυτῷ, δριμύτητα. δ᾽ ὄχων ἢ 
πάχος ὑπέρχεται. μᾶλλον... ἔστι. δέ τε ταὶ ἄλλο χυμοῦ ̓ ἐ)ένος, 
οὖκ ὃν μήλοις μόψον., ἀλλὰ φαὶ ἐν, τοῖς ἄλλοις ἃ ἅπασιν, ὃ κα- 
λοῦσιν ὑδατῶδές τε καὶ ἄποίο;, οόσϑεν εἴπου, ἥκιστα 

μὲν εὐστόμαχον, ϑ; τῷ μέσῳ δὲ ο», ὧν δι ϑῸΨ δυνάμεων, ὦ Ὅαῦ 

καὶ τὸ ὕδωρ αὐτό. κακία δ᾽ ἐστὶν ἐν μήλῳ τὸ φοιοῦτον, τῶν ἐπὴ 

τὴν ἐδωδὴν αὐτοῦ παραχηϊομέμων, ἢ δὲ ἡδονὴν τοῦτο πραττόν- 

των, ἤδὲ ὠφέλειαν. ὅταγοῦν μήϑ'. ̓ἤδέα φαγεῖν ἢ τοιαῦτα, μήτε 

ῥώμην ἐντιϑῇ γαστέρι, “6:5: τὰ στύφοντα, μήτ᾽ ἴσχῃ ὕῥεο-- 

Γμοθοβ ογα ΠῸ5 Ἱποῖάτηξ, {πὶ 80, ἘΣ ΕΣ ἀἰδοταπί, αποᾶ μᾶεο 
αᾳυλάοπι, σατα ὉΔΙ 6 ΔΟΠΟ.316.. ἼΠα. απτίθτα, φπῃ, τοβοιρογαοης 

Ῥχαβῆθηΐ. Ῥαεῦρι στα ρουτο ΘΑ 345. ας, λθρο 7απαι ἀϊχτ- 

Ὡγι58. οἰ, σιοά «ὐῇυϊησοπμα, φαΐβευι,, πα μιθηξμια ἅτ 1ρῇ5 οἢ, 

αἰνὶ. ἀο]θοδουιθ5 [διορον οομρομς, αςῖάα γχοτο;. 4απάμ Γποσθιη, 

ογϑίαμα ἴὰ νοπΐχθ τπνθπουΐῃβυ,, ἄρίατη. ἡποίφαμε Ὧο ἄξονίαπι 

Γαράσοαπέε, ο"» 1Ἰάσπο ἀοεοίίομοβ Ἡυπιρηθοξαγιῦς βοᾷ ἢ νεπη- 

Ἐρθῖα ῬΌχταβ ᾿πνΘοΥἸπξ, Τρ[αχη, τπασὶ δ βῆππΐ, Ῥουτο βασουϑ 

ἀμ]οῖ5;, πασχα [16 δου οι δὲ ὁρδίείο, ἀᾷ εβ, ἀχατα [ΓΟ] π9 

Ῥίδμθ Γαθυτῦ, ἀρίάτι5, ατιαιιῦπλα ἴπ ἱρίο, εβ, ἀϊῆυιρυίταν; φαοα ἢ 

δογϊπιουΐάτα δαξ γα ΠΠἸ έθιτι πα αουτ,. Τρ πδ Γαδαποίτατ. ΕΠ 

δαΐομι δὲ δἰτιὰ [χοοὶ σθητβ ποῦ ΤῈ ροιῖ5 τηοθᾶο, ψόττιμι οἴἤδηΣ 

ἴῃ 1115 οὐαπῖρτιϑ, απο δατιθαμ, οὗ πα] ξαξ5 ἘΧΡΟΙ5. ἀρρεῖ- 

Ἰατιξ,. ἂν ἀπίοα ἀποαὰρ ἀϊκίμηυβ. αποᾶ Ποιηδοίτπι απ θπι 

μλλῖταθ Ταναῦ, ἴτι τα θά 10 δτιΐθυα οἱξ τηθχπογδίαστην 14 σα  Γαΐπιπι, 

«αρμιαάτηοάιϊι δὲ ααπα ἱρία. [Ι6{Ὁ δπΐθην Ῥοχπο ο]αδπιοάϊ 

1ᾷ νἱαπι, φαοᾶ, {πτ ἀ τπαπάοπάτι ᾿ρέπηι ἀτιξ νοϊιρίαΐθ 

τι πὰ αἴθ «ἀαποαμίθιτ, φαδηάο πδαὰ6 ρα Τασαπάπτι τρ- 

ἔχη, πϑαᾶθ, φαριπαάτησάπγῃ δα βγϊπροηξία, τΌ ΡΥ νομί ἐπ- 
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ἘΔ. Ολετε. ΥἹ. {πέβ, 540.) ἘΔ. ΒαΓ. ΤΥ. (625,556.) 
μένην, εἰκότως ἀτιμάξετωι, καϑάπερ καὶ παρ᾽ ἡμῖν γε [549] τῆς 
᾿Αοίας πολλαχόϑι τοῖς ὑσὴὶν αὐτὰ ὀπεεο σε, , πλατανίστιγα 

γαλοῦντες, ἐπειδὴ παραπλήσια πώς ἔστι γευόμενα (226) τοῖς 
ἅπαλοῖς φύλλοις τῶν πλατάνων. φυλάττεσϑαι δὲ χρὴ καὶ τὰ 
χάλλιστα τῷ γένει κἼμας πρὶν ἐπὶ τῶν δένδρων πεπανϑῆναι' 
δύσπεξτα γάρ ἔστε καὸ ψυχρὰ καὶ βραδύπορα καὶ κακόχυμα 
μετὰ τοῦ καὶ ψυχρὸν καὶ παχὺν ἀτρέμα τὸν χυμὸν ἔχειψ. δυὰ 
δὲ καλῶς πεπανϑέντα φυλάττουσιν εἴς τε τὸν χειμῶνα καὶ τὸ 
μεῖ αὐτὸν ἔαρ; ̓ ὠφελιμώτατα' )ίνονται πολλάκις ἐν γόσοις, η- 

τοι περισπτ, ᾳσϑέγτὰ στατεὶν ζὴ χαὺ κατὰ ϑερμὴν σποδιὰν ὀπτη- 
ϑέψτα συμμέτοῶϑ; γ. ἢ ἐφ᾽ δατὸῦ ζέοντος ἃ ἁτμῷ καλῶς ἕψοηϑέν-- 

τᾷ. διδόναι, δ ς ̓ ἀὐτὰ χὸν ἐετὰ ἕῃν τροφὴν εὐθέως, ἐνίοτε δὲ 
καὶ μεῖ ἄρτοῦ,᾿ Ῥώμης τε γαστρὸς ἕψεκα καὶ στομάχου “τοῖς 
ἀνορέκτοις τὲ χὰὺ βοαδυπεπτοῦσιν, ἐμετικοῖς τε καὶ διαῤδοῖ- 
ζόρένοις καὶ. δυσεντέρικοῖς, ἐπιτήδεια δὲ εἷς τοιάνδε χρείαν 
ἐστὶ τὰ στρυφνά" συμμετρίαν γὰρ ἴσχει τῆς στύψεως, ὡς εἷς: 
πον ἄρτι παρασχευασϑένταᾳ, τῶν μετρίως αὐστηρῶν ἅπασαν 

ἅἄποοτα, πϑατθ ἢποηΐοτη Ἰρίπτῃ ἤῆσθτα σομπιροτίαμξ, ταοτῖΐο 
φοπίουπταγξ, ατιοιπδατηοαπύη ἐξ ἀρτια πὸ5 ααΐδει ἴῃ τη ]1115 

Αἤδ6. Ἰοοῖβ πηρτβ ᾿ρίίηι Ῥχο)δίηνθ, πλαταγίστυνον ἀρρεϊ-- 
Ἰαπΐθβ, φποᾶ ἐεπϑγὰ ῥ]α δ ποτ αΐα 0116. ρα φποαδιητποᾶο τα- 

Ῥταοίοηϊθί, (μϑέεσια 40 ὉρΕπι15 βἴϊαχη ἴπι ἕοΐο σθ ποτα τηα" ἡ 

115, ῬΥϊαβαταγα ἴῃ ΑΥ̓ΡΟΥΊΡῸΒ τηδξαγγουῖαΐξ, - οανθηιάθχη εἰ: 

οοποοοῖπι Θπΐτῃ [ατιΐ ΟΥΠΠ στ οἱ Φριᾶα ἑατάθατμθ ρῬετυτηθδηΐ, 

εἱ ῥυανὶ Γαπὲ Γάροῖ, πὲ Ταϊεσίτι οτοϊξέανη, φαοᾶ, Γαοροίαν οἴίδμι 

Βαροηὶ ῬρΙρίἀπιῃ 8ο Ἰονυϊέου οταίππῃ. Οπδ6 νεσοὸ 6116 χηῶτ 
ἴπτα ἵπ Ἡγοπηθπι δὲ ΨῸῚ Ὀχοχίπιπιη Πδυνατξ, δα [ΆΘΡ6 1π 
τπουβίβ τηϑαποππι αἴοστιπξ ργαρπάϊπμη, δὲ οαἰαρ]ββιηα 5 
τποᾶο φατη ἕαγῖπα αὐτπιοία, δὰξ ἴῃ οδ] 1818 οἰ πουῖθτιβ ταθάϊοοτί-- 

ἔον αἰϊαΐα, διυξ ῬΠ]ΟΗΤΘ ἴπ. ἀητια6 ΒΗ] ΘΒ σαρουῖρα5. Ροτ 
οοοίᾳ, (ὐηφίογττη ρος οἴραπῃ Παϊίγη ἄαγο ἱρία σομνθηϊδέ, “ποι 

παπαπθηη διέ δὲ οαπι Ῥάπ6 δα νοπέυσα!ατα οἱ Πουπδοτιγη, 
ΣΟΡοΥδη θη 118, (πὶ ἀο]ορέα Γαπὶ ἀρρείοπξία ἰατάοητα ὁοπ-- 

σοσπαπῖ, ἡπῖαηθ ψογηῖία, ἀιαυυμοθα δ ἀγίδηΐοσια θιξείδη-- 

ἴαυ, [π Βῦπρο α[ατα Δοουβα [πΐ αρῖα; ματαία δηΐην, πὶ. 7ατα-- 

Ἶαπλ Ῥυδθοθρὶ, χηβάϊοοσθμι τοιποεΐ αἢτιοοποιι, ἀπατ, β 



Ἂν 

δοϑ ΤΑΖΗ͂ΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ ΖΧΎΝΩΙ, 

ἘΛ. ΟΒατί. ΨΙ. [510.] ἘΛ. ΒΑΓ. ΤΥ. ̓ (ῷ26) 
ἀποτιϑεμένων τὴν στύψιν ἐν τῇ τοιαύτῃ παρασπευῆ,, καὶ διὰ 

τοῦτο πρύρουυ ἧ 7ιγνομένων ᾿τοῖς ἐξ , ἀρχῆς ὑδατώ-. 
δεσιν,:. 

Κεφ. “β΄, ᾿Ἐπειδὴ δέ τινῶν ἤκουσα λεγόντων, ὑπέρ- 
χεσθῦε τὴν κοιλίαν αὐτοῖς ἐπὶ τῇ τῶν στυφόντων ἐδωδῇ, βέλ- 

τιον ἐνόμισα καὶ στερὺ τούτου δεελϑεῖν ἐπὶ πλέον ΓΞ: ἐν τῷ- 

δὲ- τά.τε διὰ τοῦ “λόγου καὶ τῆς πείρας ἡμῖν ἐγνωσμένα πὸλ- 

λάκις, ἐπειδή, τιγος Πρώτα ῥήτορος, ἡμετέρου πολίτου, λέ. 
7οντοξ, ἐπὶ: τῇ τῶν αὐστηρῶν ἀπίω:ἠ τε καὶ μήλων. ἐδωδῇ λα- 

πάττεσθαι τὴν. κοιλίαν," ἐνόησα Ζὸ γενόμενον ; ἐπαγαγών τε 
τὴν» ἐκ τῆς “πείρας βάσανον αὐτῷ; “μετὰ ταῦτ' τ ϑαῤῥαλεώ- 
τερον “ὃπ ἄλλων ἐπὶ τὴν αὐτὴν πεῖραν ἧκον. ἠξίωσα" γὰρ 

διυδίωρτόν μοι γεγέσϑαι τὸν; ἄνδρα σἂν Ἡἰτᾶς, ἡμέρας, ᾿ὅπως 
ἴδοιμὶ, πηνίκα τεκαὶ πόσα προσφέρεται τὰ ὀτύφοντα. χοαὶ κατά 
7ε τὴν πρώτην εὐθέως, ὡς εἴθιστο, διαιτηϑῆναι παρεκάλουν 
αὐτὸν, ὑπαλλάξαντα μηδὲν" ὅλως τῶν χατὰ τὴ» δίαιταν. ὃ δὲ 

μετὰ τὸ λουτρὸν ; ὥδατος οὗ πολὺ προπιῶν, εἶτα τῆλ τὲ 

«αὶ -ῥαφανῖδα καὶ ὅσα τοιαῦτα τοῖς πλείστοις εὔϑισται προσ- 

τ ἀρ ύσος “΄ 

ΘΙ ΘΟΥ ΓΕΖ θτι ογα βαιΠοπΐ, ἦτ οἸ αδτηο! ᾿ἀρραταῖα αἰηϊοῖο-. 

ΖΘ. ὉΠΆΠΘα ἄθρουν, ΟΌ’ ἜΘΔΗΒΕ βυηῖΠ1α 115 ΤΗΣ 488 

ὯΡ 1π1θο [απὸ αάτιθα, 
4», ΧΧΗ. Θυυῃ δαΐοια πὐθεθνη βμευϊαοι: ααὶ ἀϊοο- 

τοηΐ, σαμξθαν ἜΡΙ 6 οἴα αἰεὶ σοηδίτητι Γαι ἀτιοῖ, [αἰ{π|8. 68 Ῥτις 

ἰανῖ, 4π88 ἄδ 6δὁ γδξίοης δἴψπθ Ὄσρεχιϑαξία. ἴδθρα οορπον εηι; 
Ποο Ἰθοο ἴθηλϑὶ ἔαῆτιβ ακρ]ρατθ. Οὐαχ ΡΡοΐαϑ ΓΒδίου φυϊάδηι, 

οἶδ᾽ ποίου, παυσατθῖ,, σψοπέγοαι ΠΡΙῚ ρον οἴατα Ῥοιπουταη δῦ 

Ῥίχοστημ δα θσουτμαι 6710], Υ6 1πΈΘΠθρέα,. αἴααθ᾽ πὶ ἱρίο ΡῈ 

Ἔχρθυιθα χὰ οομαργοβαία, δπάδοῖτιο ροῆθα ἴπι 411158 14 Τρίπτ 

Γαὰλ ὀχρϑνῆιβ, βοράν θπίτῃ ποηγΐπθι, τι πχθοιττ Ψ6] ταιτπ 
ἄΐοπη. νἱνεγθί, τΐ [οῖτοια, απὸ ἰδιαρόσα δὲ ἀτιατη πηι] εῖ5 
ψϑίοογοίατ Δ υ  ησαηίθτιδ. ἂο Ὀχίπηαχυ Πουηποίῃ [ξαΐίπι ἔμπα 

Ἠοχΐδειι5, πιὸ Ἰηουα πο νίνοσθῖ, πον 1π11ἃα ἴῃ τὸ σομίποίαμι 

ΒΡῚ νἱοΐαβ. ταοπθια ἱπημιτξατοῖ. Τρίδ φαξθμι 4τιπιπι Ῥοῖξ 

ῬαΙμπϑτιηι, Ῥαποιΐα ἄφαα ᾿γυϑδθιἱξθ, ἔοθηται Οταθόσμι, τϑᾶϊ- 

ουαΐαμι. δῈ 14 σϑητϑ 8116, 4186 ἀῃξα οἷθοβ. Ὁγμῆθθ [8τθ [ὩἸΠΘΣΘ 



ΒΙΒΜΆΙ͂ΟΝ Ἐἰς εὐστ τοῖν ΣΟ δ 

τ. Οατῖ, ὙΤ. [5491 ΕΟΌΣ ΠΘΙ ΒΑΓ, ́ ν- :(ὅ56. ἣΣ 
φέρεσθαι; πρὺν ἄλλου τινος γεύσασθαι, καὶ αὐτὸς ὁμοίως, 

προσενεγκάμενος » ἐπιτιῶν δὲ σύμμετρον οἴνου γλυκέος, ἐφε- 
Ἑῆς ὄφαγεν δὲ ἐλαίου καὶ γάρου μαλάχας, μοιρὸν ἐχούσας οἵ 
ψου, καὶ μειὰ ταῦτα ἰχϑύος τι καὶ χοιρείου κρέατος καὲ ὄρνε-: 
9ος, εἶτα πιών ποὺ παὶ δεύτερον, ὀλίγον δὲ διαλισεὼν ἐπέ 
φαγεν ἀπίους τε αὐστηρούς. “ἄπειτα προεχϑόντων ἡμῶν ἐπὸὺ 
τὸ περιπατεῖν, ὀλίχα τε περιπατησάντων, ὑπῆλϑεν ἀξιολόγως 

ἤ γαστὴρ αὐτῷ. ᾿“ϑεασάμενος οὖν ταῦτα ἔγῶ συγεϑέμην τῷ 
φίλῳ, κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἐμοὶ πάλιν ἐπιτρέψαι. τὰ κατὰ τὴν 
δίαιταν. “ἑτοίμως δὲ πεισϑέντε πρώτους ἁπάντων ἔδωκω 

μετὰ βαλανεῖον ἀ ἀπίρυς φαγεῖν, εἶτα τἄλλα ἐφεξῆς, ὡς: εἰώ-- 

ϑει. καὶ τούτων οὕτω; χεγενημένων, οὔχ ὅπως ἀξιολόγως, ἀλλ᾽. 

οὐδὲ μετρίως. ἀπέερενεν ἤ γαστήρ: ἐθαύμαξεν οὖν εἰκότως τὸ 
γιγνόμενον. ἤρετό τ ἐμὲ τὴν αἰτίαν: αὐτοῦ" κἀχὼ διῆλθον 
αὐτῷ ταῦτα τὰ νῦν εἰρησόμενα." τοῦ γάρου γὰρ, ἔφην, σὺν 
τοῖς ἄμ “αὐτῷ ληφϑεῖσιν ὑπάγειν πεφυκότος τὴν. χαστέρα, καὶ 
τοῦτ᾽ ἤδη προειργασμένου, τὰ στύφοντα, τελευταῖα ληφϑέντα; 
καὶ μάλιστα τοῖς ἀτόγαις τὸν; στόμοχον, αὔτια χίγνονται. τῇς 

ρα ραρ ον ὅπ, πίον δὲ Ἱρῖδ᾽ Πααρπῆεε,. Ὑϊαισθατιθ. :ἀπῖφο 

φιδηξ ταῦθ. τηϑάϊοον! «4 1{8ε| ᾿Θομηθα ΠΕ. ἀοίγδερα. τηδῖνας 

φατῆ οἶθο δἰ βάτο, οἱ ραῦςο; νἱπ, (ἐξ Ῥοῖ. 114 Ῥίοῖδ, ααϊα- 

Ῥΐαμι, Γα1Π1|86 δὲ ἀνί5; ἀδίπᾶθ, πττα δουχιο: Β101{{δΐ, Ῥάτιοῦ 

ἐθιηροῦα αἰ ευυ 0 ΠπῃρΠο ρῖτα δτίξοχα; ροῖδδ. δα. ἀϑδιηρμ 

Ἰαπάπμην Ῥτορυδῇ!, πσπ τηπππιμη: ἀδαρα]ανίτηιι5, ἀπθγη σφ15. 

ἴοι {ΠῚ μηδήοτθμι {π΄ τηοάταῃ ἢ: [ΟἹ] αξαδ. "Ὅμαθ ἀπ 6 [805 

ὁπ ρἰ απο, » Ῥδριδ [γα διηῖθο, αὖ ῬοΙἸα16, ἀαδς δᾶ. βααγα: 

σἱοτα5 τϑε υιθγη" ΡΘΕ ἩτΘ  ι1, ἸΏ] σοταγηΐξεγ οί. ΟἿΣ “ἀτίατα 

τηῖπὶ Ῥχουρίθ οἶδ Ὲ ἰγοηΐμβ, ρσίπα. οὐ πίστη ΡΟ: Ῥεϊποῦτη 

Ῥίδα δα! θυ, ἀείπδθ 4116. ἀοίποσρδ, πὲ, σοχίασγοναῖ: ααῖθιι5 
Ῥθίαθα5, ποῖ πἰρᾶσ πρπ ψαπριπογίον,, [6 Ὧ6 τηθα]οουίο 

αὐϊάθηη ἀἴντπη ἀε]εο. Μη ταραΐαν [απθ. (πί γᾶν 6) τοὶ 
ἐνθηϊαμι, οαπῖατηαα 6715. ἃ τῖο [οἰ οἰλαραίαν; οαϊ Θρὸ Πᾶβρο; 

488 πσηο τϑίθγ τή, χροίῃι. Ναὶ 4αυτῃ βαγάτη, ἸπφΌδνη, 

τα Οαγη 118, σπ186 ὁατα 80 Γηταρίογαβ; δἴντπι [παρίθ παΐαγὰ 

Ταράπραΐ, τάχαὸ 761 δηΐε ἐβοοτῖβ, ἀπ προπξία ροἢτξιαο Ἰοοο 

Ταγηρία 115. ῬΟΕ να, - 41 Πομιαοιπτι μαδεχεέ ἱτα ΡθοΠΤητα, 
“« 



δοο ΣΩΖΔΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν Φ“ΎΝΖΙ, 

ἘΔ. ΟΒατε, ΨΊ. [θέ9, 550.1 “ἘΔ. Βα, τν. (5:6) 
ὑπαγωγῆς, ῥωννύντα τε τὴν γαστέρα [550] καὶ προτρέπον-- 

τὰ διωϑεῖσϑαι κάτω τὰ περιεχόμενα κατ αὐτήν. μᾶλλον. δ᾽ 
ἂν, ἔφην, πεισϑείης τοῦτο, λαβὼν ἐπὶ τῆς ὑστεραίας. ὅπάν-- 
τῶν μὲν πρῶτα τὰ στύφοντα, δεύτερα δ᾽ ἐπὶ αὐτοῖς τὰ χρεώ-- 
δη; καὺ πάντων τελευταῖα τὰ δὲ ἐλαίου τε καὶ γάρον προσφε- 
ρόμενα, μηδαμῶς, εἶπεν, ἐμέδαιμι γὰρ ἂν αὐτίκα, μαλάχας 
ὑστάτας ἐπιφαγῶν μεῖ ἐλαίου καὶ γάρον. “ἄλλιστα, ἔφην, 
εἴπες, ἀνατρέπει γὰῤ ταῦτα τὴν γαστέρα καὶ μάλιστα, αὐτῆς 

᾿φὸ σέόμο, τὸ πρὸς ἁπάντων ἤδη συνήϑως στόμαχος ὀγρομα- 
ζόμεγον, ἐπιῤῥώννυσι “δὲ καὶ τονοῖ τὰ  στύφοντα... διὸ σἂν 
ἄλλος τις χυμὸς. αὐτὴν ἀνατρέψῃ, πρϑάπερ εἶεοθεν ἐνίοὶο, ὠχρὰ 

τῶν στυφόντων ὃ οὕτως Ὁ ἡρωοριείρεμρ. εὐθέα: ξμκρινεῖ κότω 
τὸν ἀνιῶντα χυμόν, εἶτα ἔδειξα, τινα, τῶν νεσγίσκων αὐτῷ 
πρὸ ἡμερῶν ὀλίγων εἰληφότα μὲν ἕνεκα τοῦ καϑαρϑῆναι σκαμ-. 
μωβίας ὁπὸν, ἤδη δὲ ὡρῶν γεχογυιῶν. ἔπὲ τῇ προσφορᾷ ἡτέστε, 
χαὺ μηδεμιᾶς ἐν ἐκκρίσεως ἠκολουϑηκυίας, ϑλίβεσϑαι μὲν λέγο»- 
τὰ τὸν στόμαχον, ἔπάρϑαι δὲ καὶ βαρύνεσϑαι τὴν γαστέρα, 

οϊεοέϊοχιἑξ Γατ οαπία, νϑπεν στη το βογαυδία οὲ δ χρεῖ- 
Ἰεμᾶταμ ἄθογίαπι, απδο ἴῃ [εἴς σοπειποι, ἱποίταπεϊα; αποᾶ 

᾿χηβρῖα (Ἰληπιάχῃ) δίθρθρα, ἢ ογαβ, ρυΐτπα ομηηΐπιι ἢ τΊ τι σε πεϊα, 

᾿ Μαπαρίοτεῖβ, [δρυμᾶα απίθηῃ Ῥοῆ 1Π6. σγτποία, οὐηπίπχι ρο-- 

ἤγχοχηα, 4π868 οαη, οἾθο Εἴ σατο πιαπάπῃξητ.. Μιπῖτηθ, ἵπῸ 

ᾳυϊξ, τϑρϑηΐρ θηΐην ΨΟΙΒΘΥΘΙΩ ; Πιγλαῖναβ, πΠΠἼ})χ85 οὐ 0160 

δὲ βατο τοδπιάδγοα. Ορεπηθ, ἱπαπατη; τ δίροτιατ ΕΠ :. 4114. ΕΕ πὰ 

νϑηΐγτοίαση Γαρνοεαπξ, οἵ Ῥοε ἤτηθτ ο5 ἱρῆπ5,. φασά 76πε 

ΟΥ̓ΠΤ65. Ποχηδομυην σοῦ 6᾽. Θομαονοσιμῖ; αἰυϊροη 8. νογῸ 

τοβούϑηξ 80 Πυγαδηΐ; απὸ δέ, αἵ, δὶ φαΐδ τἴμ [πορηδ5. ϑπῖσητ 

᾿ραϊσιι ΓαΡνουτουῖί, (αποα [οϊοξ 81115 ραῖα οβῆοογα, ὅπ φαὶτ 

Ῥτι8 σορϊοῖου οῇ αϑευναΐα,.) φπὶ ἢς εἴς αἰορίτο5, ἢ απο αὔτμ- 

σοηϊάπηι σι ταν, Γποσατα Ἰηλοδτΐθτα τορθιΐς ἀθονίαμι 6Ξ 

ρουπθῖ, [)οίπᾷ4θ οἤθπαϊ οἱ ἡανθπθι ψπϑμᾶδι, «μ πατγδθαΐν, 

ἀαθχῃ Ῥαυοὶβ ἀἴορι5. δῖα Ῥαγράπα! σγαϊία [αροπιῃ ἰοδτα- 

ΟΠ]. ἤπαρβ τυ, δὲ ποθ. φαΐπᾳιθ μοί Γιχηρίσχῃ τποᾶίοατ 

ΠΟ ΠῚ ἦαιχι Ῥυδοίουϊαρῆβ π8]11ὰ [δοπία οἶδέ οχουςῖο, ἢος 

ταδοθυτα αμϊάθχα ΠΡῚ ρτεπιΐ, νη οι ασα, διαίθμ. ᾿α παπιοΐοοσς 
΄ - 



ΒΙΒΟΙ͂ΟΝ 8. : ἰδ οὶ 

ἘΔ. Οματτ. γ: [ὅδ0.] ; Ἔ. ΒΑΓ. Ὑγ. (656. 
αὶ διὰ τοῦτο ὠχριᾷν τε καὶ ἀπορεῖσϑαι, καί μοι κοιψώσα-- 
σϑαι τὰ κατέχοντα συμπτώματα αὐτόν. ὅπως οὖν ἰασάμην 
τὸν ἄνϑρωπον, ἄκουσον, ἔφην, αὐτὸν τὸν γεανίσκον. καὶ 
δὴ καὶ παρέσχον αὐτῷ παρόντα τε καὶ διηγούμενον, ὡς ἐγὼ μὲν 

ἐχέλευσα μήλου στύφοντος, ἢ ῥοᾶς, ἢ ἀπίου βραχύ τε φαγεῖν; 
ὁ δ᾽ ἅμα τῷ καταπιεῖν εὐθέως ἀπηλλάγη τῶν ὀχληρῶν, ἔκερε- 

ψάσης ἀϑρόως αὐτοῦ πάμπολλα τῆς γαστρός. ἴσϑι τοίνυν, 

ἔφην τῷ ῥήτορι, Ξαὶ σοὶ τοῦτο συμβαῖνον » ὅταν ἐπιφάχῃς τὰ 
στύφοντα;. οδιὰ τὴν ἀτόγίαν τῆς γαστρὸς ὅλης καὶ τοῦ στομά- 

χουν, ὃ δὲ, καὶ μᾶλλον, εἶπέ, τοῦτο ἀληϑὲς εἶπες." ἔστε τε 

γάρ μοὶ φύσει “τοιδῦτος δ᾽ σδόμαχος, ἀγατρέπεταί τε ῥᾳδίως 
ἐπὶ ποῖδ τυχοῦσιν, ἐγώ “δὲ τοτὲ μιὰν λον προσφέρομαι τῶν οὖ- - 

στηρῶν: ἐξ: μετὰ" τὴν τροφὴν ὅταν αἴσϑωμαί ποϑ' ὕπτιον 

διαγῶς! ὐὐτὸ»" γεγδγόταν “ἤδη πλησίον κὁ ἔχοντα γαυτίας. αὕτη 

σοι. ἢ ἡμασα! γεὸν" Φήξορα "διήγησις αὐτάρκης εἷς γνῶσιν ἔστω 

τοῦ λᾶπαττεσθοι: τὴ» γαστέρα: ᾿τοῖς ἄτονον ἔχουσι τὸν στό- 

μαχὸν τδταῦ» ἘΡΟ ΟΣ θΩΕ “τὶ δῶ» ̓ δτυφόντων. 
ὡξ 

ἃς σΥΑνΑΥῚ το οῖπς: 4πᾶ8 ΟἿ 765 ῬΑ] Π ἅτ [6 αἰζοητξαταατιο 

οἴθαθ, αὐθτ. Ἰηοεέξατι Ὑγιηριοτθαία, αἀτήριβ ἱπίοαραΐατ, 

τα σΟμ γα λι68 {{6," ἘΠΊΗΙ ἀδιτον ταοᾶο ποχαΐμθιῃ [απδ-- 

γϑε, δπάϊ, ᾿ΠΟΠΑΙΝ ,᾿ τ νεπεια 1ρίστα. ὙΤαπι Ῥτοῖπαβ 

Ῥγδοίξηἴθηη δἰ ΘΧ ΡΣ, εἷδ μά ῥδυιζότα, πὲ 65ὸ Τρ ΥαΥΊπν ἢ 01» 

οχάρανι ταἰἀ δοίη τάδ ἀβυ ρόμηδ, ἀπὸ ραπίοι, δαὲΐ ρἱτὲ 

τὐδηάογδε: ἰρῖδ δυίοτα, ̓ βέπα “ἀ!ατιε οόχῃεά!ει, τ 115 Παῦτα 

ἕπουῖε ΠΡΟΣ δ π8, οὉρΙ σΒ  πτδ, δῷ σοπξετία 6Χ Ἰρῆτι5 νεπίσε δοῖα 

ὉΣΌΓΘΙΣΟΠΘ, -Θόηο ἐριτ, ΟἾΚΙ τη ουἹ, ἘΠῚ σαοααθ τἄθπν 

ρου ασοτα, 4 αμγ ῬΥΟΡΈΟΥ σθαι 0}1 τοξπ5. δὸ Πουπδομῖ ἴγη " 

ῬφοΗξαΐθιη αἰεϊηροθθα ροϊγοπιο Ἰοσὸ [Ὀγηρίουϊθ, ΤΌ 

1Π|6,. νου Πππιασι, ἰπατάξ, οἷ απὸᾷ ἀϊκίπη; [4115 οιῖπι ταῖς 

παίμγα εξ Πουμδοη5, ἰδοϊδαας ἃ 4αΣραβνβ ΓαρνΟΥ Ταῦ ; ερὸ 

ψΈ7Ο. ΡοΙ οἵρππι [πϊοπτιδ᾽ ἀτίβουτ αυάρίατη δἤτο, -ἔππο 

ἀαπη ἐρίαπι Γαρίπατα δἀπιοάπτι εἴ Γοπίῖο, δἄθο πιὶξ ὑτορθ 
Ἴδχῃ πδουϊοοῖ, ἔπ πὸ ἄθ τβόξοτε παυζδξουι [αΐῖ8 ᾿αΐο Πίσοσο ἢ 

Ῥοΐογί5, Π5, φυΐ Πουηδοτ παραπὺ τη ο Ταγη, σνοπέχου ἀθ- 

"οὶ, χαμπῃ; φοβχόπιδ Θρθὴβ στη σοχίττιγη, σαϊδητιατη . ἤπῃη- 

φίοσϊηξ, 



βροα. ΤΆΠΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΔΎΝΑ͂Ϊ. 

Βἃ, ΟἸιατε. ὟΙ. [350,] - τς ἘΠ. ΒΑΓ ΤΥ. -(226.) 

Κεφ. κγ. [Περὶ χυδωνίων καὶ στρουϑιομήλων. 1 
"Ἑξαίρετόν τι παρὰ τὰ ἄλλα μῆλα τούτοις ὑπάρχει; στύψιν 
τε πλείονα πεστημένοις καὶ τὸν; χυλὸν ἔχουσε μόνιμον, εἴ τις 
ἑψήσας αὐτὸν σὲν μέλιτι φυλάττειν ἐϑέλοι" τῶν δ᾽ ἄλλων 
μήλων. ὃ χυλὸς ὀξύνεταε. κείμενος, ὑγρότητα πολλὴν ἔχων 
ψυχράν. ἡμεῖς δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν στρουϑομήλ ων 
φάρμακον ἐπιτηδειότατον! τοῖς ἀγορέκτοις, οὖ» ἂν φανερῷ 
κατὰ τύχην κείμενον, ὕστερόν ποϑ' εὕρομεν. ἐτῶν ἕπτὰ με- 
ταξὺ γεγονότων ἃ οὐδεμίαν ἐ ἐσχηκότος μεταλλαγὴν τῆς ποιότης , 

τος. ἐπεποιήκει δὲ χατὰ τὸ στόμα τοῦ ἄγγείου. πυκνὸν ἐπί:- 
παγον,: ̓ οἷον καὶ μέλιτε πολλάκις ἐπιπήγνυται χαὺ ἄλλοις 
τισί" καὺ χρὴ φυλάττειν αὐτὸν ἐπικείμενον, ὅταν ἐθέλῃς ἃ ἄμε: 

᾿τάβλητον ἐπὶ πλεῖστον διαμεῖναι τὸ φάρμαμου ἢ τὸ μέλι: 

τοῦτο “μὲν οὖν εἰρήσϑω. μοι κατὰ τὸ. πάρεργον". οὗ δ᾽, ἕνεχα 
ἐμψνημόνευσα τοῦ μὴ διαφϑαρέντος ὃν χρόνῳ πλείονι φαῤμᾶ- 
κου, πάλιν ἀναλήψομαι. μόνιμος ὃ τῶν ΕΟ ὩΣ μήλων 

χυλός ἔστιν; ὅτων καλῶς σκευασϑῇ, καϑάπερ καὺ ὅ. τῶν κυ-.. 

ΟδνΡ.- ΧΧΠΠ. [68 ογάομϊ5. οἱ Πυτ:ογη6115.1. Ηἰς 

Ῥογῃ8 οχίσυμηι συ ασγη, ααοα ἴῃ 8}18. πιοη 1πϑεηϊίτιν, το, 

Νὰ Ῥτδοϊθυαδηα ᾳαοᾶ δἰυϊοπομπθοια. μαροπὲ οορίοβουθπι; 

ἔχοσαθ. δίῃ ϑουσχῃ ᾿ἀτὰ ἀπταί δὸ Ῥουχηατοθῖ, ἢ 45 ἱρίαπε 

σάτα, π16116. σοσίμ ἴον γατα νϑπξ,. φάττα 8 ΠΟΥ ἢ Ῥοχηιουτι 

ἔλοστι5, Π γθροπαΐων, δοείοαί, Ῥσορίεγθα αποά χαυ]ίατη μαρεξ 

Βαχη!ἀϊαΐθηα ἔιρίάατα. Νοβ ϑπΐθηι δὲ τηθα!οα θη, 4ποᾷ 

6. ἴποοο ἢγαϊηϊοποίοττιι. οοπ ρίξατ, φαοάσηο 1ΐ5, απϊ ἀ6- 

͵φοΐατα. Βαρθηξ ἀρροίθμεϊατῃ, οἱ δοσοιηγπο αι [Ππγητητι, φαππΣ 

Ἰοτῖβ Τὰ 1Ἰοοο οοπίρίοσπο ποι δἰθί ροβίατῃ, ἑαπάθτια ροῇν ἀπ- 

γι05. Γορέθη ἐπ ν πὶ πα5, ὨΪΗΠ 1ῃ χααιξαΐα πηηταζαίηπι; οὐ 
ἤατι οὐὐτῃ ἴῃ οὐαὶ σδίρα!! ἀδη απ ἔδοοσαδ, ὉΠ] δι  α! πὶ πιο} 16 

[λϑρϑπτηθτο δὲ 4115 «αιβάδιη δοογείοιξ, πα [αν νὰ 6 

ἀποπηιθδηΐθηι, οΘοηνϑηῖθί, ἢ τ 6115. Ῥῃδυμηδοῦτῃ δαΐ τη6] αϊπ- 

ΟΠ ατιΘ. οἱἔρα υηπΐα όσα ἰθσνᾶσθ. ἀΐαιιο 1 πίπὶ οὐίτδν Πὲ 

ἀϊοδάγηα ; οα]αδ5 ἀπέθη το ρυϑία τηθδοαιηθητ, φασά Ἰοπρίοτα 

ἐοπίροσα π36η 8 ἱποοτττιρέππι, ΠΘ πη; ἄσππο ἰ τοίαμιδμι. 

Ῥδριοδηθηβ ες Πτα ἐπίοστιπι τηδϊοστιπ Γαοοιβ, ααβηᾶο ραγαίαβ 



ΒΙΒΑ͂ΟΝ 8. 8ο8 

ἘΔ. Οδματι. ΥἹ. [290. 2}: ἘΝ Ἑά. ΒΑΓ ἸΥ. (66. ὅ27.} 

δωνίων, [651] ἀλὴ ἥττὸν οὗτος ἡδὺς ὑπάρχει, καὶ μάλιστά 
στύφων᾽ ὧστε εἴη ἄν ποτε καὶ τούτου χρεία πρὸς δῶσιν ἵκα-. 
γῶς ἐχλύτου γαστρός. ἂν ᾿1βηρίᾳ δὲ τὸν καλούμενον μηλο- 
“πλακοῦντα συντιϑέασιν, ἔδεσμα μόνιμον οὕτως, ὡς εἰς “Ῥώμην 
χομίζεσϑαι μεστὰς αὐτοῦ λοπάδας παινάς. σύγκειται δὲ ἔπ 

μέλιτός τε καὶ σαρκὸρ᾽ “λελειωμένης ἐφϑῆς ἅμα τῷ μέλιτι. τὸ 
δ᾽ ἡμέτερον φάρμακον τὸ τοῖς ἀνορέκτοις σπευαΐό (527) μενον 

οὖχ ἔκ μόνου μέλιτος καὶ χυλοῦ μήλων ξοτὶν, ἀλλὰ καὶ πέ- 

πέρεως ἔχει τι λευκοῦ καὶ ζιζγ»ιβέρεως καὶ ὄξους. οὐ μὴν νῦν 78 

καιρὸς αὐτοῦ τῆς ἐἰ ουο, Ω: ἐστὶν, ἑτέρωθι, τελέως “εἶρηγ- 

μένης. : 
Κεφ: πδ΄. [Περὶ ἀπίων καὶ δοιῶν.] “4 περὶ μήλων 

εἶπον, ὥπαντα μεταφέρων ἐπὶ τὰς ἀπίους τε καὶ ῥοιὰς. οὐ-- 

δενὸς ἔτὶ νεωτέρου περὶ αὐτῶν ἕτέρον δεήσῃ λόγου. καὶ γὰρ 

ἐν ταύταις ἔγιαι μὲν αὐστηραὺ μόνον ἢ στρυφναὲ φαίνονται, 
καϑάπερ γε τίγὲς μὲν ὀξεῖαι, τιψὲς δὲ γλυκεῖαι, τιψὲς δὲ ἔξ΄ 

τῆς τούτων μίξεως Ὁ Ἰ φ 1}: 10, , καὶ τἰψὲς ὅλως οὐδεμίαν ἐ ἔχου- 

τοοῖθ ΤΟΥ, φαθιηδἀταοατηαι οἷ ογάογζοντμαι; σοττι Βίο τηΐ-- 

πι5 δἢ [πᾶνι8 δὲ τραπίσις δἢυίαροιβ: ἀαοοῖτοα 44 ΘῈ ΊΘΟΙ 

ἀτηοάπηῃ Ἔχ οῖ τ τοραν τ 6δὸ δἰϊαπδιάο ροίηπι5. [πα [56- 

τα ατιΐοτα δἀπιπῖα οοτηροστπί, απο μηλοπλαποῦντα, ἀρρεῖ- 

Ἰδτΐ, αὐοᾶ δἄθο᾽ ἀπταῦ, τὶ Ῥαϊάπδβ τεοθηΐοδ Ἰρ[Ὸ υοίουίαα Βο-: 

ταθα αἴἴδυαηξηῦ., Οοπαρο τιν δτιΐοι Ἔχ 1η61156 οἱ ὀδτηθ 

Ἰαονιραΐῖα ὁοοΐα οὔτα τη6 116; ποῆγαχα ὙΕΥΟ χηθαοάαχαθυ τσ, 

απο 115, (Ὧἱ ἀε]εοίατα μαρθαΐ ἀρρούθηϊδιη, σογηραχαΐθαν, ποῦς 

δΧ 156 }16 [Ὁ]10 εἰ ταδίογπιη ἴποοο, [δᾶ ῬΙρθυῖβ. ἴδὶ παρϑῖ 

φιϊᾷρίατα δὲ χίῃριβοσίβ δὲ δρθ. Νοὴ ἴδαθη Ἴάτα Ῥίατα ἄς 
80 γοῦθα ἕδϑουθ οοηνθητί, ἡπαχα ΔΠΡ1 ἄθ 60 ἀΒΓΟΙσΙο {ταοῖα- 

ΨΕΓΠΩΈΒ.. ᾿ : 

Ο4Ρ. ΧΧΙ,. [Ὁ 6 γῬιτῖβ δὲ Ῥπμῖοῖ8.} μα ἄδ τη6]15 

ἀϊχίπιυβ, ἢ δ ρῖτα εὲ ρυῃῖοα ἔγδη Πτ]οχσῖ5, Ἠ1811} οὐτέ, ᾳαοᾶ 

τιὸ5 46 Ἰρῇβ πόνττι ἀϊοοσα οροτίθαί. ἸΕθαΐτα ἴῃ 5 αποααδ 

Πα Γαπὶ δαεγα ἑατΐατι 6] δοοῦρα, 4114 δοϊᾶβ, 4114 481- 

οἷα, 8114 ἐκ πουττη χηϊχεϊοχιθ οοιηροβέα, δὲ α]1α, ᾳᾶδς ἨΠ]Π]δτη 

Ῥϑηῖταβ. ΠΡ] αβοοσποῦ! απο! ξαίθη μαρθπὲ οχιροναπέθσ ; ἀπὸ 
΄ 



δοά ΤΑΦΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ Ζ4ΊΝΩΙ: 

Σὰ. Οματε. ΥἹΙ, [581.} ᾿ Σ ἘΠ. Βαῖ. ΤΥ͂. (5527.) 

σαὶ τοιαύτην ἐπικρατοῦσαν ποιότητα, καὶ διὰ τοῦτο  ὑδατώδεις 
τε καὶ ἀμβλεῖαι οὖσαι; δωστικὸν οὐδὲν ἔχουσι. τῶν μὲν οὖν 
ἀπίων ἥ χρῆσις ὁμοία κατὰ πᾶν ἔστε τῇ τῶν μήλων αἱ 
δοιαὶ δὲ τὰ μὲν ἄλλα παραπλησίως, οὐδέποτε δ᾽ οὐδ᾽ ὀπτῶν-. 

ται μετὰ σταιτὸς, οὐδ᾽ ἔψονται δὲ ὕδατος ἢ ἐν ἀτμῷ. γυ- 
λὸν δὲ ἔχουσι πλείονα μήλων τε καὶ ἀπίων, ἔτι δὲ πρὸς τού-- 
τῷ τὴν γεῦσιν ἡδὺν. ὄντα μᾶλλον τοῦ κατ ἐκεῖνα ἰχυλοῦ. γί. 
ψονται δέ ποτε χρησιμώτεροι τῶν καρπῶν ἐκείνων εἰς ἄλλα τέ 

«τινα καὶ τὸ πρὸς “Ἱπποκράτους εἰρημένον ἐν ᾿Επιδημιῶν δευ-- 
τέρῳ. κατὰ τήνδε: τὴν ῥῆσιν. γυνὴ ἐκαρδιάλγει 7, καὶ οὐδὲν 
ταϑίστη, πρὺὴν ἔς δοιᾶς χυλὸν ἄλφιτον ἐπιπάσσουσα καὶ μογα- 
σιτίῃ ἤρκεσε καὺ οὔκ ἀνήμεεν οἷα τὰ Χαρίωνός. εὔδηλον οὖν, 
ὅτι, μοχϑηρῶν χυμῶν τὰ κατὰ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς . ὃ δὴ 
«αὺ καρδίαν ὀνομάζουσι, διαβρεξάντων , ἥ χυνὴ γαυτιώδης τε 

“αὐ καρδιαλγὴς ἡ» οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἄλλο τι τὸ᾿ καῤδιώσσειν 

ὄνομα σημαίνει τοῦ γιψομένου “συμπτώματος ἐπὶ, τῷ στομά- 
χῳ δακνομένῳ. τοῦτον οὔ» τὸν χυμὸν ἐξήρανε μὲν τὸ ἄλφι- 

δ, τι, ἀπππὶ ἀατιθα Ππΐ δὸ μορϑῖία, ὀπηη8 δου] αί8. στορο- 

ταν! ἢπε ἐχρθγία. ίτοτατα ἰρίῥαν αἰὰβ ρουπουτπη πἰπὰ 
οτημῖπο 6ἢ ἤμη11Π15. Ῥαπίοα. σοτὸ οαοίθνα συΐάθη [ππξ Πτη]-- 
116, ἴῃ. 60 ἴατῃθη ἀἸΓογοραιΐ, ατποᾷ πηατϑηα οὐχὶ ἕαυτα ταδτ’ 

ρεταῖα. αἰἴομιξαν, Ὥθαπ6 ἴπὶ απ απὸ νάροχο δπχοηΐασ. ὅτος- 

σαγα απίθηη Βϑθοηΐ Ρἱτ18 δὲ ρουηΐ8 οοριοποσϑια, οἷ Ῥτδθίεγεα 

δυίμε Γπανίουθηι δοὸ απ εἰ ἴῃ 115 ἥποοο. "Θππὶ αὐπέθαι ἔπτ' 

ἴογάπτηα ργαθάϊοηβ ἄποριβ Ὁ ποθραβ ἈΗΠοΥα ἔππι δα 4105 

αἴεοῖπβ, ἔπη δᾷ διατὶ, ομήτι5, ἩἸΡροογαῖεβ ΠΡτο [δραπᾶο 46 

γπουβῖ5 νπ]ραυῖθιβ πηθηηϊην ΗΪ5 σουμῖ5. Ζ7ωζίεν οαγαἱαϊρίς 
ζογεο Ωξ,7᾽, πι60 ργμδ πιαζον 65 Λοααξεσι, ψιῶπν ροζοηέα 

3σσο μευοῖοέ αὐροτίᾳ {απιδῖ ὅτι α26 τρξογ θέων, τρζέᾳιείδ οὐδία 
αὐ έποπθ; παι αἸυρζξειδ νοπηξέις τογέοξοδαξ, φιραϊέα Ολδτοιν 

, Ὁμαγεέογιξε γεέπεδ. Ῥαοτίρίσατιαν σοί δῆ, απο, νἱθοίο μπ- 

ΣπΟΥΘ ρατίεβ δα ο5 Ἐπί: ΟΠ (ᾳποά οογέθ οοὰ οἰΐαπο ρΡ06}- 

Σαν) αἰ πθηΐθβ παρ ποηΐθ, ἸΏ Π6ν οὐδέ πδαίθαρταναα οδγ 4:81-- 

βίαστια ἐοταποθαίαν, Ναιι νούραι καρδιώσσειν τ] αἸϊπᾶ 
Πρυϊβοοῖ, φαδτῃ ἔγηαρίοιαα, αποᾷ τηοταιοαίϊομί Πομῃδ οι ἔπος 

οοάσε, Βαπο οοτίε ππθλογθη Ῥοϊοπία «αὐἱάδθπι οσισοανξ, ἴχο- 
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τον, ὁ δὲ τῆς ῥοτᾶς χυλὸς ἅ δμἔ αὐτῷ λαμβανόμενος ἐῤῥώνψυε 
τὴν κοιλίαν, ὡς ἀποτρίψασϑαι δύνασθαι τὸν ἐν τοῖς χιτῶσιψ 
αὐτῆς περιεχόμενον χυμόν. τροφὴν δὲ τῷ σώματι παρέχου-- 
σιν αἵ μὲν δοιαὶ πταντάπασιν ἐλαχίστην, ὡς οὐδέποτ αὐτῶν 
ὡς τροφῆς χρήζομεν, ἀλλ' ἐν φαρμάχου μοίρᾳ μόνον. αἵ δ᾽ 
ἄπιοι καὶ μάλισϑ' αἵ μεγάλαι (καλοῦσι δ᾽ αὐτὰς μενάτας οὗ 
παρ ἡμῖν) ἔχουσί τε καὶ τρόφιμον ,. ὥστε καὶ τέμγοντές τε 
αὐτὰς εἷς πκυκλίσπους λεπτοὺς χαὺ ἘΠΟΑΡΌΥΣΕΣ ἀποτίϑενται, 
προσφέρονται. δὲ χατὰ τὸν χειμῶνα καὶ τὸ ἔσο ἕψοντες, 
ὅταν ἢ, λιμὸξ, ἐν χρείᾳ. σιτίων ὀλιγοτρόφων, οὗ δ᾽ ᾿“Ζττιδοὺ 

ἀὲν ἄνευ "τοῦ ἰῶτα τὴν πρώτην τῶν ῥοιῶν ἔχουσι συλλαβὴν 
ΟΣ, ο Ἴωνες, δὲ μετὰ τοῦ ἰῶτα. χρήσιμον δὲ οὐδὲν 
ἔχει τῷ δίῳ, τὰν ἀνθρώπων, ὥσπερ οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν οὔων, ἃ 
ψῦν μὲν; οὕτως ὀνομάζουσι πάγτες Ἕλληνες ; οὗ συγχωροῦσέ 
δὲ οἵ ᾿Αττικίζοντες μετὰ τοῦ υ λέγειν αὐτά. καταλιτὼν οὔ», 

ἐκείνους ὑπὲρ τῶν ὀνομάτων. σχοπεῖσϑαι περὶ τῆς δυνάμεως. 
τοῦ καρποῦ διαλέξομαι. 

(π5 ΔΌΪΘΙΙ ΤΟΣ σάτα 66. [πππρΐπι5 ὙΘηἰἸΟΌ]π γοροτγανὶὲ 
δἄθο6, αἱ Ἡπτπογθηι ἔπι Ταμῖοῖβ Ἰρ15. σοπίθα αλτι ΘΧΡΈΙΙΘΟΤ 6 ΡῸ-- 

τπουτε, Ῥαπῖοα ψιίάοπι 4ίατι ΤΗΤΑἸυταη. ΘΟΥ̓ΡΟΥῚ Ῥγαθρθπξ 

Αἰ ππιθυΐαγη, τι ἀρί15᾿ Τὰ παπιαπι δὰ ΔΠπδαΐο, [δα ἔδηξπ αξ 

τηθαϊοαπηδιίο οσθάτημϑ8. ΡΙτα ψθΙΌ δὲ Ῥο ΙΓ Πτηττα ἀπὰ8 

ται ἔατι! (τοραπὲ δαΐοπι τρία ἀρπᾶ βοδ Τοεήηϊηϊπο ΕΠ ΟΥ̓ δ 

μενάτας) ΑἸ! ααατιτατα παΐτίαμί, Ῥτολιᾶθ ζὰ ἔθητιδβ Οὐδ 5 
τρία Γδοαπΐθβ δὲ Ῥοῖοθα ΘΧΙΟΟΔΐ65 τϑρομτΐ, 486 ΟἾἾΧα να 

αἴδοστιπα ῥαττιπ πτιίγϊοπίτιη ἀγοῖαθ οὲ ψότθν ἀπππι ζατηοϑ 
εἴξ, πιαπάποΐξ. ΑΤΕΟΙ φαίάοτα ῥυίοσυθπι ὙΠ αραάτα ῥονῶν Γοτὶ-- 

Ῥαμπὲ ἤπια 7οΐα, [οὐϊθθ νϑῦὸ Ὀππὶ 1οΐα; νόζαπι 14 Π1Π]| δά 

Βοπιϊππιη Ὑἠϊατι ἀθετξ σοτητηοαϊ, 4αοιπαἀγποᾶτιπι τιρατία ὩΣ 

οἴων ([ογ} 15), απαθ Οσαθοῖ χαϊάοπι ὈἸπποθ Βαΐτ5 ποῦγαθ τηδ-- 
ΒιοΥΐδο. ΠῸ ποιηϊτιαπξ, ΑἰἰοΙ ατιΐοη! οὐπι Ῥτουπμποῖανα ἱρ[α, 
πο Ρουτη ππὲ, ΘΡΘΌΠΙΔΕΙΟ6πὶ σίτου 46 τ ΌπΊ πα θ15. 1111 5 
τεππααθαΐεβ, ἀ ζδουαίδ ἱρπηβ ΤΥ ποῖπα5 ΔἸ ρας Ἴλη5, 
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Ἐκ. ΟΠατε. ΤΙ. [5523.}ὁὃϑῦϑὅ Ὠ ᾿ ἘΔ. ΒΑΓ. ΤΥ. (557. 
Κεφ. χε. [252] [Περὶ μεσπίλων χαὺ οὔων.] Καὶ 

τούτων ὃ αὐτὸς λόγος ἐστὶ τῷ προειρημένῳ, στύφει μὲν γὰρ 
ἄμφω, πο}ὺ δὲ μᾶλλον οὕὔων τὰ μέσπιλα᾽ διὸ καὶ σὐμφορώ- 
τατον ἔδεσμά ἔστι ὑεούσῃ γαστρί. ἡδίω δὲ αὐτῶν πρὸς ἔδω-- 

δὴν τὰ οὐα᾿ τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐδέν τι στρυφνὸν ἔχει τοῖς με- 
σπίλοις ὁμοίως, ἀλλ᾽ ἔστιν ὃ κατ αὐτὰς χυμὸς αὐστηρὸς 

ες ἄνευ τοῦ στρυφνὸς εἶναι. πρόδηλον δ᾽ ̓ ὅτι τῶν τοιούτων 

ἅπάντων ὀλίγον ἐσϑίειν προσήκει, οὔχ ; ὡς σύχων ἢ στάφύ- 
λῶν, δαψιλῶς" οὐδὲν γὰρ ὡς τροφῆς αὐτῶν, ἀλλ ὡς φαρμά- 
χων μᾶλλον δεόμεθα. ταῦτά σοι χρησιμώτερα τοῦ γνῶγαι, 
τὴν προτέραν συλλαβὴν τοῦ τῶν οὔων ὀνόματος ὑπὸ τῶν 
παλαιῶν ᾿“ϑηναίων διὰ μόνου τοῦ ο γράμματος γράφεσϑαί 
τε καὶ λέγεσϑαι.. : 

Κεφ. ποτ΄. [Περὶ τοῦ τῶν φοινίκων καρποῦ.) Ἐἶἴτε 
βαλάνους φοινίκων ξϑέλεις ὀνομάζειν τὸν καρπὸν αὐτῶν, εἴϑ' 
ὁμωγύμως ὅλῳ τῷ δένδρῳ φοίνικας, ὥσπερ ἔϑος ἐστὶν ἤδη 
“τῶσι τοῖς Ἕλλησιν, οὐδὲν οὔτε βλαβήσῃ κατ οὐδέτερον οὔτ᾽ 
ὠφεληθήσῃ πρὸς τὴν τῆς δυνάμεως γύῶσιν. ἔστι δ᾽ ἐν 

ΐ ΟΡ. ΧΧΥ. [6 πιϑρ1115 δὲ [ουρῖ5.] Οπα ἄθ ρτδς- 

ἀΙο 5 ἀϊκίνητιθ, δαᾶἄθια ἄθ μῖ5. ψφιοαπὸ ἤππξ ἀϊοθπᾶα. ἄγωρο 

οηΐπι ΔΠεϊηρτηξ; σνόγτα ππϑῦρη]α τατ]ΐο. να]θπεῖπι5, παι, 

Γοῦρὰ; γτοϊπᾶθ σθηϊἹ ΠτΘΒΕΙ οἴθτι5 ἢ πΠΠΠτυ8. ὅϑόυρα 

ἴαυιθη πὶ οἶρο Τρῆβ Γπανίουτα; οὐπηΐπο φηΐῃν 111] ΠαΡοπΐ 

αἰνίπσοιβ αθαπθ,- 80 πηοίρι]α, [δᾶ Ἰρίοττι [ἄοοτιβ 6[ὲ δτιῆο-- 

τῦϊβ ἤπι6 τι] δοουθιίαΐθ Τήσπϑε απΐθα, σαοά οππηῖθτι5 Ππ-- 

πϑοομιοά!ϊ Ῥάτοθ δὲ νϑίοοπατην, ποῖ ἀτιΐθι ἢ τη, τιΐ τινῖϑ5 

8ο Ποιθηβ: ππΠ10 φηΐτη ἱρίουτισα, πιὸ δΗγηθηΐο, [64 τιὶ 1τη661-- 

οαχπδηΐο ροΐία5 ᾿παίρθθβ. Ηδθο ἘΡῚ Γαπΐ πΉΠΟΥα., ἀπάτα 

Γαῖτα, Ῥυΐουθτα ὙΠ ρατα πιοπηῖτ8 οὔων 8. σδἴδυῖθιιβ Αἰμδηΐοπῆ- 

Ῥβ5, Ῥ6: Πΐθγαπι ὁ ἑδι ἔτη [ΟΣ ΡῚ δὲ ρυοππχιοἱαΥἹ. 

Οαρ. ΧΧΥΙ. Τθςε ὅτιοῖα Ῥραῖπιαθ.] Ἑυποΐαμα ραῖπιαθ 

πε ο᾽δημᾶεβ ἀΡΡΘΙατς γ6 115, ἤνβ Ῥαῖπιαβ δοάθιηι οπχῃ ἑοΐα 

ΔΥΡοσα ποίπῖπθ, (αὖ 78τὲ ΟΥ̓αθοῖβ. ομημΐριι5 τηο8 6Π.) πθαΐρο 

τηρᾶο αὐ ἸΟΟΙΙΘΙῚ8 δτιΐ ῬΥΟΙΠΘΥΙΒ δᾷ [αουϊίαεὶς ἱρδτιβ οορηῖθο- 

πο. Νοα ρᾶγνα ἀτιΐθμι ἴἵπ 1ρῇῆ58 οἱ ἀϊβδγοπιία:: αααθάδμι 
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αὐτοῖς οὗ μικρὰ διαφορά", τινὲς μὲν χάρ ξηροί τέ εἶσε καὶ 
στύφοντες, ὥσπερ οὗ Αἰγύπτιοι, τινὲς δὲ μαλακοὶ καὶ ὑγροὺ 

“αὺ γλυκεῖς, - ὥσπερ οἵ παρυωτοὶ καλούμενοι, κάλλιστοι δ᾽ 

οὗτοι χεινῶνται κατὰ τὴν Παλαιστίνην “Συρίαν ἂν “Ἱεριχοῦν- 

τ μεταξὺ δὲ ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων γενῶν οἱ ἄλλοι πάγ-- 

ΩΣ φοίνικες. δύσπέπτοι δέ εἶσι καὶ κεφαλαλγεῖς, οἵ μὲν 

μᾶλλον; οὗ δὲ ἧττον, ὄντες ὕγροί τε χαὶ γλυκεῖς καὶ ξηροὶ χαὺ 

στύφοντες. ἀλλὰ τῶν ἄκρων ἀφορισϑέντων, εὐφορώτατον 
ἤδη σοι τὸ μέσο» ἔσται πᾶν. οὐδεὶς γοῦν αὐτῶν ἔστιν, ὃς 
οὔ γλυκύτητά τιψα καὶ στύψιν ὄχει" καὺ γὰρ τῷ καρυωτῷ μέξ- 

᾿ζεστι βραχείας στύψεως χαὶ τῷ Θηβοντῷ γλυκύτητος ἀμυδρᾶς. 
ἀλλ ὃ μὲν γλωρὺς χυμὸς ἐδείχθιη τρόφιμος ., ὃ δ᾽ αὐστηρὸς εὖ- 

στόμαχόξ τε καὶ γαστρὸς ἐφεχτικός. ἅπαντες δὲ οἵ φοίνϊίκες 
δύσπεπτοί τέ εἶσι καὶ πεφαλαλγεῖς πλείονες βρωϑέγντες. ἔγιοε 

δὲ. καὶ δήξεώς τιψὸς αἴσϑησιν ἐμποιοῦσι τῷ στόματι τῆς χοξ- 

λίας, ὃ στόμαχον ὀνομάζουσιν οἱ ἰατροί. ὃ δ᾽ ἀπὶ αὐτῶν 
εἰς τὸ σῶμα ἀναδιδόμενος χυμὸς παχὺς μὲν πάντως ἐστὶν, 

δῖναι Γαπξ Ποσαθ΄ δὲ δα Πα πρθηῖοβ, τιῖ Λοργρίϊαο; 418 868 ΠΣ 

165 δὲ ᾿πιηΐάδο. εὲ ἀη]οθ8, πὲ 4πα6 οατγοίΐαθ ΔΡΡΟΙΠαμετ ; 

Ῥτας αι ἢ πγᾶ 6. ἀτιίθαι μὰ6 1 ϑυυῖα Ῥα]αθίάπα παίοιηγειν πὰ 

Ἡϊονομοπίθ. ἘΒοιᾳαάθ ομλ68 Ῥα] πα Ἰηΐου ἄϊοΐα ἅτιο σοποῦας 

ζυπὲ υἱθᾶϊδθ. Ὀ1ΠΠ|61165 δπίθην Γαΐ οοποοοῖα, οαριατις ἀ6-- 

Ἰόγθια ᾿πίθυτιχ; φαδγιη α]ΐαθ φαϊάθηι πιᾶρὶβ, ᾿41186 ὙΔΙττῖ5 

ἴχας πυηΐᾶαθ, δὸ ἅπ]οςβ, ἤδοδθ, αἴατθ δνυϊησοπίεβ. Ἢ 76-: 

Τύσα ΟΠ ξα 5 Θχίσγθηβ, Ἴατὰ ΟἸηπθ, ἀπο τῇ πηθ 10 εἰ, 

Το ἶσα ἄθρυθμθηθβ.. ΝΏ]]16 σοῦ ὃσ 1ρῆβ᾽  βἢ, ᾳεάᾶθ τιὸπ 

ἀμ]οραϊηθιη απαπάδιηῃ οἵ δ Ἰοπομοα παρα; Πατίάθη οδ’- 

γγοίαθ οχίσιιαθ δῇνϊοίϊουιβ, ὙΒοΡαϊδαθ, ορίουσδθ ἀμπ]οδαϊ- 

τἶβ Γαπξ ῬΥ οἰ ρ 65. ΑἹ [ἀορούππ αὐἤᾶδιῃ ἀπ]οθία πτι σῖτα; 

ΔΕ Γεου τι. δυιΐθι δΤαίπιπι εἴα Ποιηθομο το νεπίγει ἢ ότθ. 

οἴϊοπαϊηια8, Ῥαϊπηδθ πΐοηα, Β Ἰάτσίτβ [αγηδυἔττ᾽, ΟἸησι 68. σοτε- 

οοοέα Γατιξ ἀπΠΠο01165, δὲ σαριεὶ ἀο]οχθμι ἀθδυετσιε, ᾿ατιαοἄδτη 

δαΐοτα. οἱ σπου 8. ου] αϑάδγη ΓΘ [ἢ ΟΥ᾽ σΘΠΈΓΙΟΤΠΙ ᾿πουτησε, 

φαοα τηδαϊοὶ Ποιηδοίτιην ἀρΡ61]Π]1απέ. ϑ'ποοιβ. δυιΐῖθηι, ααϊ ΔΡ 

ἱρῆς ἴῃ οοΥρτια αἰ υθαϊξαν, οὐ 5 φαΐϊδαηι ὁπηηΐπὸ εἰ, μᾶΞ 
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ἘΔ. Οματε, ΨΙ. [ὅ5.. 565,} Ἐᾶ, ΒΑΓ. ΤΥ. (5, 
ἔχει δέ τε καὶ γλίσχρον, ὅταν ῇ ὃ φοῖνιξ λιαταρὸς, ὥσπερ ὅ 

φαρυῶτός. ὅταν δὲ τῷ τοιούτῳ χυμῷ γλυχύτης μιχϑῆ, τά- 
χιστα μὲν ὑπ αὐτοῦ τὸ ἧπαρ ἐμφράττεται » βλάπτεται δὲ καὲ 
φλεχμαῖνον καὶ σκιῤῥούμενον ἐσχάτως ὑπὸ τῆς ἀμ αὐτῶν, 
ἐφεξῆς δὲ τῷ ἥπατι καὶ ὃ σπλὴν ἐμῳφράττεται καὶ βλά ἀπτετᾶι: 
“«ολὺ δὲ δὴ μάλιστα βλάπτουσιν οὗ χλωροὶ φοίγικες εἷς ἅπταγ-- 

τα; βραχὺ πλέονες ἐδεσϑέντες. εὔδηλον δ᾽, ὅτι ϑερμότερον 
μὲν ἔχουσε τὸν χυμὸν οὗ γλυκεῖς, ψυχρότερον δὲ οἵ στύφον- 
τες. ἀλλὰ καὶ φύσης. ἐμπεισιλᾶσιν» οἵ χλωροὺ φοίνικερ, ὥσπερ 

οφραὶ τὰ σῦχα᾽ τὴν αὐτὴν γὰρ ἀναλογίαν ἔχει τὰ σῦκα πρὸς 
τὰς ἰσχάδας, ἣν οἱ χλωροὶ φοίνικες πρὸς τοὺς ἄλλους. ἐν δὲ 
τοῖς Γ πάνυ ϑερμοῖς χωρίοις οὗ πεπαίνονται τελέως οἵ φοῖ: 
ψρῖες, ὡς εἰς ἀπόϑεσιν γίγεσϑαι χρήσιμοι, καὶ διὰ τοῦτο χλωΞ 
ροὺς ἀναγκαζόμενο: δαπανᾷν αὐτοὺς ὠμῶν τε χυμῶν ἐμ- 
πίπλανται καὶ ὑΐγεσι δυσεκϑερμάντοιφ ἁλίσκονται καὶ παϑὶ 
ἥπαρ ἐμφράξεις ἔχουσι. ΄ 

Κεφ. κζ΄. [255] [Περὶ ἐλαιῶν. ᾿Ολίγην μὲν πάνυ 
παὺ αὕται τροφὴν διδόασι τῷ σώματι καὶ μάλιστα αἵ δουοπε- 

᾿Άοὲ δπῖοπι οἱ Ἰδπεουῖβ ἀπ αρίαπι, ατίσιι Ραΐτηα Τρία ρίπιρμῖδ 
Τποσιξ, Πσπεὶ σαυγοΐασ, Οὐ δυιέθη ἀπ]οθᾶο 811 [αοοο τα χία 

ἕποσῖς, σϑϊογυίτηθ φαϊάθιη Πθραν Ὁ ἱρία οδῆσχτήξαν, 1Δϑα την 

δαΐθια τπαχῖτὴ6 8} ἱρίοτατ οἴ.) «αάπᾶο δαΐ Ἰ Πδτατ 1016, 

«δαὶ Του μο ορβάδειτ; το ΒΘΡΑΥ δαίοτῃ δὲ θη ὁ Πυ πιτ' 

ἂς Ἰασάϊτασ. -Μη]έο ἀπίθι πχασηθ ράμας νἱντθ5, 6. Ῥϑηῖο 

ξατρίαβ. αυπαπξαν, δὰ οπιῖα Γαΐ ποσίαο;  Ῥου[ρισπθχηι Ῥοτ- 

τὸ δ, ᾳιοᾶ ἀπίοερ «αϊάθεη Γαοσατι μαθηΐ οα]] ον θα, 

εαἰϊυτασοιῖαβ υΐοπι ἔνι οἑαϊουθῃ; «πῆμ οἵ Ῥδίπηαθ νἱνίά65, 

χαδιπαδιπιοάμπτῃ δὲ Ποπ5, Φαἴτιβ ρίρινατιτ; πδτα Ῥδϊηὰθ νἱτ]65 

οατιάθηη μαροπΐ δα 4115 ραΐταδαβ Ῥγορογέϊοσιοτη,. φαδτη ἢοτ5 

Βαροπΐ δα σατῖοαβ. Τα τϑριοπῖρτιβ διΐθι ποῦν δἀπηοάππ,. ο4- 
Βα 15 γαῖπσιαθ ποη Ῥδσίβοί υπαΐτι [σππιξ δᾶθο; .τῖξ σόρομὶ 4π6-- 

αὐ} απὸ ἢὲ, πξ, φατιχα ΒΟΠτ 65. Θορδηπν ΤρΠ|5 σἸΔΊΡτι5 νθ- 

ἐσι, οτιρᾶϊθ [πθοῖβ Σπερ᾽θαπΐατν, χὶρουϊθαβαιθ, «αϊ ἀθργα σαἰο- 

ξπατπξ, οἕ μορϑἕβ οί τπιο ο μι 8 ΡΥ μι ἀδπίητ. ' 

σαρ. ΧΧΥΗ. [ὃς οἸννῖ5.} Ροτοχίσαθπι «αΐᾷοπι οἕ 

τρίας σοΥροσῖ. ρυδθραπὶ δπγηθηΐαῃν;. δὲ Ῥοὶ Πητι. σαάτισαθ; 



ΒΙΒΑΙΟΝ. 8. ΟΝ ος  θο6δ᾽ 
ἘΔ. Ομδτε. ΨΊ. [5588.] 3 Ἐὰ: ΒΑΓ. ΤΥ, (65.5.8. 
τεῖρ.. ἐσϑίουσι δὲ οἵ ἄἀνϑρῶποι ταὐτὰς μὲν σὺν ἄρτῳ μᾶλλον, 
ἄνευ δὲ ἃ ἄρτου τὰς ἁλμάδας τε. αὶ κολυμβάδας ὀνομαζομένας, 

ἕνεκα γαστρὸς ὑπαχωχῆς, μετὰ γάρου πρὸ τῶν σιτίων. ὥσπερ 
δὲ αἵ δρυοπετεῖς πλεῖστον λιπαρὸν, οὕτως αὗται τὸν στύφον--: 

τα χυμὸν ἔχουσι. διὸ χκαὺ δωγνύουσί τε τὸν. στόμαχον , ἔπε- 

7είρουσί τε τὴν ὄρεξιν. ἐπιτήδειοι δέ εἶσιν εἷς τοῦτο. αἵ μεΐ. 
ὄξους ἀποτιϑέμεναι. πολυειδῶς δ᾽ αὐτὰς σχευάζουσιν οἷ: τὴν; 

ὀψαρτυτικὴν ἐμπειρίαν ἀσπήσαντεβ; ἧς οὐδ᾽ αὐτῆς παντάπα- 
σιν ἀμαϑῶς ἔχειν ἀξιῶ τὸν ἰατρόν ἄμεινου γὰρ εἷς τὴν πέψιν, 
ἐστὴ τῶν ἴσως ὑχιεινῶν τὸ ἥδιον. ἀλλ' οὐ νῦν καιρὸς οὔτε 
τῆς ἐμπειρίας τῆς κατὰ τὴν ὀψαρτυτικὴν. ϑεωρίαν, οὔτε τῆς 

τέχνης ἐστίν" ἴδιος γὰρ λόγος ἀνάκειται αὐταῖς. 
Κεφ. κή. (228) [Περὶ καρύων.] ᾿Βϑοηβυα τινές: 

ὀνομάζουσι κάρυα ταῦτα τὰ νῦν ὑπὸ πάντων ὀνομαζόμενα: 
κόρυα᾽ καλεῖται δὲ καὶ ἄλλα τινὰ λεπτοκάρυα, πολλῷ με: 

πρότερα τούτων, ἃ προσαγορεύουσιν ἔνιοι Τ]οντικά.. πολλή: 

δὲ ἀμφοτέρων ἡ χρῆσίς ἔστιν, οὐ πολλὴν τροφὴν διδόντων; 
τῷ σώματι. πλείων δ᾽ ὅμως ἐστὶν ἐν τῷ Ποντικῷ λεγομέγῳ 

645 ψ Ϊσο ἔδυ οὔτ Ῥ8Π6. ἢἤπθ Ῥᾷπθ διιΐθηι “πτδη τι Οαγα 

5670 ἀγιὲς 41105 οἷρο5, γϑιίτῖβ ΠΡ ἀπιοοπαϊ ουϑῖα; 4π885 ἀλμά- 

δας εἰ κολυμβάδαξ, ἀρροῖΠαηῦ. Ῥουσο χαθπναἀτηοττ 68-- 
ἄποδα Ὀἱπραθάϊηβ. πα θοηξ Ῥ]ασ πτπῖα, 116 μα6 Γποοῦση αἤνίη-: 

5επΐοη; Ῥγοίπμαθ Ποιηδομυτ τορουδηΐ, δὲ ἀρρθίθηϊάανη 6χοῖ-: 

Ἰατΐ. Αγρίδθ δυΐθην δα. πη γοπ Γαπΐ, ἄϊι66 οὔπι δοοθῖο 16-- 

Ῥοπυπΐῃν,, απῶ5 διδ ορίοπαίνοἶβ ῬΟΥΠ γαῖα Ῥυδθβαγδαῦς 

φυἾτι5 ΔΥ 5 τοΙτὴν χηθατϊοσχ οχηπῖπο 6 [8 Ἰρτιαυτσ : πδτα πο 

Γιανῖν5. 6, ΤἈοΣ]ῖτι5 115, 486 6Χ δϑαπο Γαπΐ [Δ] Υῖα, οοη-- 

οοφαϊξην.  ουνπα θα δΠ: παλιὸ ἀ]οομαἢ Ἰοοτι8΄ ποατο. 6 ορίο-- 

τιαΐγιοῖδ: [ρθομ]α οτ15 ῬοΥ 16, πθαπα ἀρ ἀτία ἀρ; 41{τ|8. Θμΐπν 
Ἰοοῦϑ ἱρῇ5 6 Ῥυορυῖιδ. : 

Ὧν. ΧΧΥΠΙΙ. [ὃς ἜΞΩ οὐ δ ρή: γΏΟα5. Τορίαϑ 

ἀρρϑιδαυξ θα; ᾳπδὸ ππῖϊο Ττιο65. 80 ΟἸΙΠΙΡτι5. ποχηϊηδηδζατ: 

ϑυπὲ 6ὲ ΔΠ86. ἀπαρᾶατο, απ68 λεπτοκάρυα ΔΡρϑ]Πατέτο:, Ῥταθ-: 
ἀἸοεῖ5. γηα]έο τ πο 68; α1185 ΠΟΏΜΠῚ ροπέϊοαθ. [δα ἀνθ ]]8υ185 

νοοϊίαπξ, ΜΏΠπι5 δπΐδηι δτηβάστιμι. 6 τπιΐα8, ΑἸ πγοη τατον 

Θογρουὶ ργϑορθηξ οχίρττση, σορίοτι5. ἔατηθη -Ῥομίοα ππιποῖι-" 

ΘΑΤΈΝΤΙΒ. ΤΌ, ὙἹ. 0 ᾳ 



τ τὸ ΓΑΖΗΝΟΥ. ΠΕΡῚ ΤΡΌΦΩΝ ΔΎΝΑ͂Ζ. 

ἘΔ. Οματῖ; 1. [552.] : ἘΛ. Βεῖ, ΤΥ. (58, 

: τῆς ἐν τῷ: βασιλικῷ καρύῳ,: καὶ γὰρ καὶ πεπίληται: μᾶλλον ἥ 
οὐσία αὐτοῦ καὶ ἧττον ἐλαιώδης. ἐστὶν, ἡ δὲ τοῦ καρύου χαυ- 
νοτέρα ἐστὶ καὶ πλέον ἐ ἔχουσα τὸ λιπαρὸν ἕν᾽ ξαυτῇ. μετέχει δὲ 
καὺ τῆς. στυφούσης ποιότητος οὔκ λέγον Ξ ἥτις ἐν τῷ ̓ χρόνῳ 
προϊόντι μαραίψεται;. μεταπιπτούσης ὁδλης᾽ αὐτοῦ τῆς οὐσίας 
εἷς τὸν λάταρὸν χυμὸν, ὥστε καὶ τελείως ἄβρωτον γίνεσθαι, 

«διὰ τὸ παῤαπλήσιον ἐλαίῳ παζϊαιῷ τῆ. «κατ αὐτὸ λιπαφότητε 
φαίνεσϑαι.-" ᾿ τὸ δὲ χλωρὸν. ἔτε καὶ- ὑγρὸν οὔτε τῆς στυφοῦ- 

᾿ σης σαφῶς μετέχει ποιότητος, οὔτε τῆς ἐλοαιώδους, ἀλλ ἔστιν 

. ποιόν πῶς μᾶλλον ὅπερ ὁδακίδε; καλεῖν, ὡς ἔφην, εἶ- 
ϑίσμεϑα. πέττεταί γε μὴν μᾶλλον τὸ χόρυον τοῦ λεπτοχα- 
ούου καὶ μᾶλλον εὐστομαχώτερόν ἔστι, καὶ πολὺ μᾶλλον ὅταν ᾿ 
σὺν ἰσχάσιν ἐσϑίηται. χέγραπται δὲ ὕπὸ πολλῶν ἰατρῶν, ὡς, 
-ξὰν ἄμφω ταῦτα πρὸ τῶν ἄλλων σιτίων λαμβώνωνται μετὰ 
πηγάνου;. μηδὲν ὑπὸ τῶν ϑανασίμων φαρμάκων μέγα ιβλα- 
,βήσεσϑαι τὸν. ἄνϑρωπον: εὔδηλον δ΄. ὅτι. καὶ τὸ μὲν ὑγρὸν 

“πρὸς διαχώρησιν ἔτι ἐπιτήδειόν ἔστι, τὸ δὲ ξηρὸν ἧττον ἐπι- 
τήδειον." οὐκ. ὀλίγοι δὲ καὶ μετὰ γάρου προσλαμβάνουσιν-αὖ- 

Ῥὰΐα; ἀτιᾶγη ττς τρία; φαδᾶ ΤΡΗ͂α5 Γαδ Πδια βΕ Ὀοδσῖου δο- 

χηΐητιβ: ΟἸθοία,; γαρίδα διυιΐθη Ἰαχίου δ, “ οοπίπϑέαπιθ τι (6. 

ἀρία Ρ1π5 ρἱπρυιυιατηϊ5. Ἡαβροϑέ ἕαυηθη. δὲ δἤστησθιτβ απ|4}-- 

1415 που οχισθττα, ὅπ86 Ἰαγάθη ῬΥοοθάθηίθ ἔθ ΌΥΘ γη87-- 

οοἴοιέ, ἐοΐα ἵρῆτι5. {ΠΡ Πταυνεϊα τι. Γυισοπτῆ Ῥἵπστιθη ὑπ δυιδηγυζαία; 

'δἄθο τιξ οἵβο ῥτουταβ δὲ τπδρία, αποά [ἃ Ῥιπρτ τιατηδ οἹδο᾽ 
ψοίου! δ [Πτη1115: ἀρρατϑδξ,, Οδθδευταμ, 486. νένα18 “ἀἄπυις εἰ 

40. Βυπηϊα; ἠϊδατὶο ᾿ἀἤυϊη σοι 5. 4 π1411{8}15, -πϑάτιθ οἹεοίδθ οοη-- 

[ρίσυθ οἴ. ραυίτοθρβ [δ πλασὶβ αποάαιητηόθο. 6 χαα τα 

ΘΧΡ 618, (ποῖ αροτῖδ. σόπυβ δαπθϑαῖι (πὲ ἀϊπ1) νοσαγὸ οομίαθ- 
᾿ς ππασ8. ΟὐΟσαϊίαῦ ἰαιηεη πθθο ππκ ἔδοιτιβ. αδην Ῥομπέϊοα, 

βοιαδοποατς, οΠ ρβυδέϊου, δὲ ὑπο τήδρὶ5 ααθ ο΄ οτη ὀαΥῖοῖβ 

ταδυισιςασ, Ὑυδᾶϊέυμν αἰαξθην ἃ Ῥ]ουῖβαια γαθαϊοἶθ᾽ 6Π, Βουῖ- 

Ὧ6Π: ἃ ἩΠδττηδ 5 ΘΕ ΒΔ ΉΡ 15. τ 1] τπασυόρονα Ἰαϑιαγῃ 101, ἢ 

τιῦγαβάα6 - 1168: δυιΐθ 41105. ἴθ 5. οπτη τα [απ ρίουίε, . Τάφψαθε 

Ῥιαθίοσθα ααοᾷ Βιπιΐᾶα. αυΐάθηι: ἀρὰ. δᾶ ἀεϊδοποηοπι οἵδ 
ἤοοα γεγο γηΐητι5.. ῬΙουιαυδ δαΐθι ν6 15 Πα Ρἀπσεπαϊ σταῦα 



ΒΙΒ.ΟΝ, Β. ὑπ δια 

Δ. Οματε, ΟΊ. [565, 5541 - -, ἘΠ, ΒαΓ. τ. (628.) 
τὸ. γαστρὸς: ὑπαγωγῆς ἕψεκεν. εἷς τοῦτο δ᾽ ̓ ἐπιτήδειόν ἔστε 
τὸ χλωρὸν, ὥς ἧττον τῆς στυφούσης μετέχον. ποιότητος. ἀλλὰ 

καὶ τῶν ἤδη ξηρῶν προαποβρεχομένων ἐν ὕδατι, καϑάπερ ἔνιοι 
ποιοῦσιν, ἥ δύναμις παραπλησία τοῖς χλῶροῖδ ἐστὶ. ἷ 

Κεφ. χϑ', [Περὶ ἀμυγδάλων.] Οὐδ᾽ ὅλως μετέχει 
ταῦτα τῆς στυφούσης ποιότητος, ἐπικρατεῖ γὰρ ἐν αὐτοῖς ἢ 
λεπτυντικῆ τε καὶ ῥυπτικῆ μόνη, δὲ ἣν ἐχκαϑαίρει τὰ σπλάχχνα 
καὶ τὰς ἐκ πγεύμονός τε καὺ ϑώραπος ἀναπτύσεις τῶν ὑχρῶν 
ξργάζεται. τινὰ δ᾽ αὐτῶν οὕτως ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν 

, φμητικὴν τῶν παχέων τε καὺ [354] γλίσχρων ὑχρῶν δύγὰμιν," 
ὡς μηδὲ βρωϑῆναι δύνασϑαι διὰ πιιρότητα. τῆς γε μὴν ἔλαι- 
ὦδους τε καὶ λιταρᾶς μετέχει ποιότητος, ὥσπερ καὶ τὰ κάῤνα, 
δὲ ἣν. καὶ αὐτὰ τοῦ χρόνον προϊόντος ξλαιηρὰ γίψεται,. κα- 
ϑάπερ ξχεῖνα. βραχυτέρα δ᾽ αὐτοῖς. ἔστιν ἡ ποιότης ἥδε τῆς 
ἔν τοῖς καρύοις, διὸ. καὶ μετὰ χρόνον πλείονα τῶν καρύων 
ἐλαιηρὰ φαίνεται γινόμενα, δῆλον. οὖν ὃ» τούτων ἐστὶν, ὡς 

οὔτε πρὸς ὑπαγωγὴν γαστρὸς ὑπάρχει, χρήσιμα, τροφήν τε τῷ 
σώματι δίδωσιν ὀλίγην. δὰ δ'.. ἐπιερατοῦσαν ἵκονὴν, ἔχει 

οαμ σα οἰϊάπι ἱρίατη. Ῥγδοίπιτηΐ, [π΄ 4π6 πὴ τιατα σάν ϊ5. 6 

-ΔοοογημπηοαδίτοΥ; τὸ ατια6 Προ πΐ15 46 1114 }18 χυΐττι5. ΠῈ. ῬαΥ-- 

ἄρορβ. Οαἷπ οἱ βοοραχίτα ἀποατθ, ἢ Ῥυῖτι5 (ατιοα «χοπΉ ΠΕ 

“αοϊαι) ἴπ ἀὐσᾶ -ἔαοΥϊξ Ὑποροταΐαθ, ἴαουϊίαβ. υἱνι θη ἡ οἵ 
“ΑΙΠγη1115. 

ἷ Οα4νΡ.. ΧΧΙΧ. [Ὀ6. ἀμ ξδιη, 7: κῷ ἐθις αἶα 
τον [π8΄ παροηΐ ἐαοαΠτδ 5. ἁἤγτπσθμῖῖ5,.. [018 Θηϊήη ἐθητίαπα 

ασυϊίαβ δὸ ἀοίθυρθμαι ἴπ οἷβ ρυδθροιθῖ, απα ἕατῃ υἱΓοοία 

Ῥυτρατΐ, ἰατα ἩΤΠΏΟΥ65 6 ῬαΠπομῖρα5 δο ΤΠ ούδθα Γρπῆβ ἐσ 

“Ῥεοϊονδηΐ; απαεᾶαχα; αἰτίθπα. Τρίατατα [δου] ταΐθιι παρϑαΐ [63 

605. γα ΠῸ5 δὸ 16 Π7ο05 ποθ π61 δἄδο ΘΞπΡΘΥ δυιΐθυ;, τοῦ χδτιαϊ, 

ῬΥΔΘ ϑιπδτονο πϑαιδαήξς. οἸδοίαθ ἴδχηθη ἃ ῬΊσὶ5 «ιαῖίτα:. 

115;:. τ ᾿υιοθ5; Γαηδ Ῥαυτοῖρθβ: οαπθ σαθία εἴ 1ρίαβ μύοῦον: 

ἄοηΐδθ ἐοιηρουο πυμπέ, πὲ 1Π66, οἸθοίαθ: ταΐπιου ἕαπλθη δἴβ τη 6} 

3866 φπαταθ, {απ Ὧι πποῖριθ,; απὸ Πΐ, αὖ ζαγτ ϊτι5, χαδπι ποῖ: 

Ὅ85.,. οἸθοίαθ βουΐ οουπαπΐην,. ἘΠῚ Ἠ15. (δγ6 1η 6] ΠῚ μοι, 

φαδᾶ πθαπθ νϑηϊτὶ Γαράποομᾶο σολίδστμε; θα Ὅ6. ΘΟΥΡΙΙΒ 

-ηττππλ. ππέχτχλῦ, -.: ΟἿ86 -νετο; ἀπδ] 1 611: ΔμαΥ 87 Βιάθθαι 

ΕΞ 



βθιΔ ΤΑ ΖΗΝΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΎΝΖΗ. 

Ἐὰ. Ομαστ. γι. [554.} ἘΛ. Βα, ΤΥ. (538. 

τὴν πικρὰν ποιότητα, πρὸς τὰς. ἔχ ϑώρακός τε καὶ πνεύμονος 
ἀναπτύσεις πύου τε καὶ τῶν παχέων καὶ γλίσχρων χυμῶν ἔστε 

: χρησιμώτατα. τῶν δὲ "μηδεμίαν, μὲν τέχνην ἠσκηκότων τῷ βίῳ 
χρήσιμον; ᾿“ττικίζοντας δὲ καλούντων, ἑαυτοὺς, ἔνιοι: μὲν 
ἀμυγδάλας ϑηλυκῶς ἀξιοῦσι λέχεσϑαι τὸν καρπὸν τοῦτον, ἔγιοι 

δὲ οὐδετέρως ἀμύγδαλα Ἶ μηδ᾽. αὐτὸ. τοῦτο γινώσκοντες, δ᾽ 
σπουδάζουσι", ὡς ἄμφω. τὰ ὀνόματα. παρὰ τοῖς ̓ἀττικοῖς ἀν- 
δράσι γέγραπται. : 

Κεφ. χ. [Περὶ ἀἰρτοδος “Γεγνᾶται μὲν χαξὰ τὴν 
μεγάλην ᾿“λεξάνδρειαν ταῦτα; “πολυ"πλείω. δ᾽. ἐν Βεῤῥοίᾳ τῆς 
“Συρίας, τροφὴν “μὲν ὀλίγην ὄχοντα;" χρήσιμα δὲ εἰς ἥπατος 
εὐρωστίαν ἅμα καὶ κάθαρσιν τῶν ἐμπεφραχμένων. κατὰ τὰς 
διεξόδους αὐτοῦ χυμῶν;, μετέχει γὰρ ὑποπίχρου καὶ ὑποστὺ-. 
φούσης ποιότητος ἀρωματιζούσης. ἱ ἴσμεν δὲ: καὶ ἄλλα πολλὰ 
τῶν τοιούτων ἥπατι χρησιμώτατα; " παϑάπερ, ἐν τῇ τῶν. 
ἁπλῶν φαρμάκων ξδείχϑθη. πραγματείᾳ. στομάχῳ δὲ οὔτε 

ὠφέλειαν οὔτε βλάβην ἀξιόλογον ἐξ αὐτῶν. ἔχω μαρτυρεῖν, 
ὥσπερ οὐδὲ ὑπαγωγὴν γαστρὸς ἢ στάσιν. 

. ῬΥΑΘΡΟΙ]Θμξετα; 5886 δα Ῥρὰβ δε ἤπσοοβ οὐ α ΠΠὉ58. δ Ἰθηΐοϑ ὁχ 

Ἐπογαθα δὲ ῥαϊγηοπῖθηβ δχραθηᾶοῖβ Ῥ] τί πνατη σοπξουτιπέ, 

Ἑουττη σ ΕΟ, {82 ΠΠΠΠ|61η δτέθη αι’ νξατη τιτίθτ Θχοοϊ ποττιπξ, 

δᾶ [δ ἱρίοβ δρρεῖ]ανε Ατοοβς 41π|ρυϊσίαπν ἤπτσιο σϑποσ ἴοθ- 
Τηϊ το χη γ 58188 Θπιιποῖδτλοροτνέοσα οοπίθπδιιξ, 4111 τιδι:- 

Ἔχὸ διηγβᾶαϊα, ἤἢθ 1ᾶ ἱρίατι χαίάεῃι, ἄς: αἄο ἐαηΐοροσα ο01-- 

ἕεπαιταΐ, 2 6 ΠΊσοθ8, πἰσοσαθ ποχάϊηδ Δρια σῖνοβ. ΑΥΠσοΒ 

[οτῖρίατα εἴα. ; 

Ο4νΡ. ΧΧΧ. [δὲ μἱβαοῖο. Τκοε ἀπξάογη δα γηάσηδτα 
ΑἰἸδχαπάγίαιη ργονθηϊπηξ, [δα τη: πρεσίοσα πὶ Βεσυῆοαα, 
ὭΣ ϑυυῖδβθ, ραυιγα απϊᾶσθηι πηξνοπέϊα, ψαυττα. δα ἤθραΣ 
χοβοσδπάπυν δὲ [ποῦος 1 ἐρβτι8 υἱῖβ ᾿πιξατοῖοβ ραχραιοβ 
ὉΠΠ4: ἀπ! αΐθπι επὶτὶ Βαραπέ ἀγοπιαϊοάτη, ΓαΡαγηαταγὴ δὲ 
Ταραβυϊαροηῖθμι. . ϑοῖο δυΐθπι δὲ δῖα Ἐπ) αβοθιποαί ρίθγαχιθ 
ΘΡΘΕ 6Π{8 ἩΠΠΠΠγηα, αι δυηοάττη 1π οροτα ὅθ ἤπηρ ποῖα 
χαθαϊοαγηθ 5. 6Ἐ} ἀεχηοτβγαίατη. ῬοΥΥΟ πο ἀπῆπιὶ αἴι- 
ΤΉΔΥ 6, ὉΠ ΟΣ 1ρῆ5 Πουπδομο δοοσᾶθσο πξπ αἴθοπι, αὐτὶ 146- 

Βοποι ἵπῆσηεπα, φαρθιηθαχποάπη; πρᾶπθ ἀποᾶ ἘΙΑΔΗ ἀ6}1- 
εἷαπὲ δὺξ Πἤατῆς ΐ 



ΠΥ ΒΙΒΑΙΟΝ 8. .615 
Ἐά. Ομᾶτι, 1: [584.] ξ τ Ἐδ. ΒΑΓ. 1. (ὅ28,) 

Κεφ. λά. [περὶ ποϊκυμήλων.] Σπανίως ἂν εὕροις 

αὐστηφὸν. ἢ ὀξὺν ἢ ὅλως τινὰ ἀηδίαν ἔχοντα τὸν καρπὸν 
τοῦτον; ὅταν ἤκριβῶς πεπα ϑῆ᾽ πρὶν γὰρ ἐς τοῦτ᾽ ἀφικέσϑαι, 
ὀχεδὸν ἅπαντες οἵ μὲν ὀξύτητος , οὗ δὲ στρυφνότητος, ἔγιοι 
δὲ καὺ πριρότητος ἐμφαίνουσι. τροφὴν μὲν οὖν ἐλάχίστην δε 
τοῦ καρποῦ τούτου τὸ σῶμα λαμβάνει, χρήσιμος δέ ἔστι τοῖς, 
ὑγρᾶναί τε καὶ ψύξαι τὰ μέτρια τὴν γαστέρά Τροκιροῦβέρθεο; 

ὑπάζει δ᾽ αὐτὴν χαὺ ταῦτα διᾶ τε τὴν; ὑγρότητα καὶ γλισχρό- 
τήτα; κἀϑάπερ παὺ ἄλλα τινὰ τῷν προξιρημέγωψ: ὑπάρχει 
δ᾽ αὐτοῖς χαὺ ξηρονθεϑενο "εἶναι. χρησίμοις 5 ὥσπερ καὺ τοῖρ' 
δύκοις, καὶ δόξαν ἢ ἔχει πολλήν ἄριστα τῶν ἄλλων εἶχαι τὰ 

κατὰ Συρίαν: ἐν" Ζαμασχῷ γιψάμενα; ᾿δεύτερῃν δ᾽ ἐπὶ τούτοις 

τὰ κατὰ τὴν; ̓1βηρίαν έε καὶ “Ἰσπανίαν ὀνομαζομένην. ᾿ἀλλὰ. 
ταῦτα μὲν οὐκ ἘΡΡΕΥΣΕΣ ξιψὸς στύψεως, τὰ Δαμασκηνὰ δὲ καὺ 

σἄνυ στολλῆς ἔγια. κάλλιστα ἃ αὐτῶγ. εἶσιν,» ὅσα μετρίως 

στύφοντα μεγάλα τε καὶ χαῦνα᾽ τὰ δὲ σμικρὰ καὶ σκληρὰ: καὲ 
στρυφγὰ μοχϑηρὰ πράς τε τὴν ἔδωδήν ἔστι καὶ πρὸς τὴν 

-( 4}, ἈΧΧῚ. [δὲ Ῥυπμῖ5.1 Βάτο {πγοηΐαβ Βπμπο ἔτμβ 

ρἴχτα δαβοσαι, δπΐ δοϊάιγο, τιξ 1 Γαγάχηα ἴῃ Γααντίαίοια 411-:- 

πὴ ΒΆΡΟΓΘ,. ᾿φαυτ χηρίυ 5. οχδοίθ. ἔπουιε; ὈΥλι8. διπλῆ, 
ἄπαια ῥυαμα θὺ χυαίηγ αβ ρου γοπθυηδ, οπυπῖα Ῥγορθίλο- 

ἄμτι φαΐ δοουθίη, δυὲ δοθυθιξαίθχη, δι ΘΙ ΔΥΟΥΘΙ ὙΘΡΥ86- 

[βηξαιῖ, ΟοΥροῦ Πβαυθ. Χ προ ἤσπιοῖα. πγαΐτηπγο ἈΠ Πθ τῇ 

ἀροραϊί, αὉ1115. ἕαταθιν. ΘΕ 115, 4αρτι5 Ῥτοροβίυῃι οἱ γϑηΐτοπ 

τὴ δοου τ Ἠτθοίαγ 6 86 γοξρρουαῦο;: ἐρίανα ααΐουι Ποῖ 

δῇ έοτ; φπάτη ρύαθαϊοίοχτπη απαοάαμί, Γαρἀπρῖξ ἔστν. πτιην161-- 

ταῖα [αα, ἴατα Ἰοηΐοτθ. ϑ᾽οραῖαβ νεῖο δέάρίε ρροίθῆ 618 Ὁδαΐ, 

αποιπιδαπιοάττηι οἱ Ποῖδ; -- Ἑαπια ες, δ4 Ῥεπτβ ογηπΐσγῃ εἴα. 

φγδθῆδηεηηα, ᾧπαθ ἴπ Τλαιπάβοο τπῦρο. ϑγτίδθ πδ[ουιηξι, 
Γεσαπᾶα ἀπΐοτι τοί 114 εἴς, παρ 11 θὰ γϑρίουιθ, ἀπά 1Ὀ6-- 

τίατα ᾿ ἂοὸ Ηϊβραπίδιι ποηηπδηΐ, ῥγονθηϊμτιξ; νϑσαθι Π660 

ψαϊάοπι π181] 6 ΠΥ"! οτ15 Ῥυαο [8 ξογύτιξ, τιοππαΐα σετο. θ6- 

ψηδδοβῃουθγη ΨῸΙ ρἱυγίγηπτη, Οραπια δαΐθηι τοΐϑυ 1ρία απ, 
4086 ουχῃ τη α]ΟΟΥἹ δῇτιοοηθ υβᾶσηα ἔαχιξ δἕ ἴαχκα,; απδ8 

διιΐθηι ὀχίσυα [ππὶ οἵ ἄμπγτα δὲ δοῦρα, φγανὰ [πηΐ, ἴπσπι ἢ 



βθιά; - ΤΑΔΉΝΟΥ ΠΈΡΙ: ΦΡΟΦΩΝ -«ΦΥΝΑΜΙ. : 

ἘΔ. Ομαῦε, ΥἹΊ. 1654. 665. Ἐπ. Βα[, ΤΥ. (ὅ28,) 
τῆς γαστρὸς ὑπαγώχὴν ἡ ἥτις ἀκολουθεῖ μάλιστα τοῖς ἀπὸ τῆς 
᾿1βηρίας, “ἐψόμενα δ΄. ἐν μελμιιράτῳ, πλέον ἔχοντι μέλιτος, 
ἱχανῶς λαπάττει: τὴν γαστέρα », κἀν μόνα τις αὐτὰ φάγῃ, χαὲ 

“τολὺ. μᾶλλον, ξὰν. ἐπιῤῥοφήσῃ τοῦ μελικράτου.. πρόδηλον δὲ, 
ὅτε συντελεῖ. γάστρὸς. ὑπαχωχῇ. «μετὰ. τῆν. προσφορὰν. -αὑτῶν. 
ἐπιστίνγειν τι γλυκέος οἴνου καὶ διαλιενεῖν! τινὰ χρόνον, οὔδ᾽. 

εὐθέως ἀριστᾷν ἐπὶ αὐτοῖο. ἀλλὰ καὶ τοῦτο [355] κοινὸν 

- ἁπαντῶν, ὅσα ζαπάττει γαστέρα, : Ἰμσημοϑευέσϑω σοι, καϑαά- 
στερ τἄλλα, ὅσα κοιψὰ σελειόγων εἰδῶν᾽ ἔστι : μὴ δεομένῳ: 
πολλάκις ἀκούειν περὶ" ἁὐτῶν.". ; ; 

Ὁ Κεφ. 1β΄.. {Περὶ τῶν. καλουμένων σηρικῶν.}. Ἄ Οὐδὲ 
τούτοις. ἔχω τί μαρτυρῆσαι. πρὸς. ὑγείαο. φυλακὴν ἢ νόσων: 
ἔασιν; ἔδεσμα )άρ. ἔστι γυναριῶν τε καὶ παιδίων πε εδῳ τοις 
ὀλιγότροφόν τε παϊ. δύσετειίτον ὑπάρχον. ἅμα τῷ᾽ μηδ᾽ -εὖ 
στόμαχον εἶναι: ἄρονης αὐ νμε ἐρρας αὐτὰ πΡ ΕΗ ὀλέην 
τῷ -σώματι, : : 

ἐν 

εἴτα Γροοῖθβ, ἔππι ἢ αἶνῥ ἀο᾽δοϊίοιιοπι; 4146 χηβπίπιο [δατ: 
τὰχ δὰ; (πθ΄. 6χ Ἰρουΐα. αἰϊουταΐαν, - Οοοία, δαΐδηι- π᾿ τη6}1-- 

ογδῖο;" 1 πὸ ΡΙτιϑοσίταχ: ΠῸ ὙΠ 6 Η15., “Δ ντπ δαιποάπιη 46]1-- 

οἷαπιξ, " Θἴϊανας ααΐϑ᾽ [016 Τρ[ὰ ἐαπΥρ(οΥΤΕ, δ τατῆτο, γηαρὶσ5, (᾿ 

ῬοΙ Ἰρία ταφπογαξατη [οὐ Ῥίοσιι. Ῥεγίρισαπηῃ δπΐθμ ἢ, αποᾶ 

δα αἴναπι ἀρ] οϊθη αν σουοτε ῬοΙ Γατωρία τρία νίπυχα ἀπ]-- 

06. Δαπίρουθ, “οι ρουϊϑαθ δηατα {πίει βοπονὸ, ποῖ, απίεηα 

Παΐίτα ῬοΙ Ῥυδαπᾶουθ. Αταῖτθ᾽ οδτη 14 οχππρα5, απα6 ἀϊντιπι 

ἀε)τοισαιξ, ΘΟΥΩΥΩΤ116 Τα θυ ΟΥ͵8. οἢξ ἔθ μθη ἀπιτη, απδιπδατηο τι 

εἱ 4116; «π88 ῥ]ατῖθιβ ἤρθόϊοθιιβ Γαμΐδ δομημαιιμῖα; τι 46 118: 
ἄοιη. [Ὧ6ρ6 ἁπάϊτς ροῆη]68.: 

ΟΡ. ΧΧΧΙΠ. 006 [ουξοῖβ δὴ τελνῆη, ἀὐραμαξα,}. Χο 

Παθο φήϊαθηῃ, Δαῆηχ: αἴπττπαγα απϊοαπδγα δῷ [ατϊίας5. ἐαθίδτη" 

αὐΐ τποΥθοσθτα ῬΥΟἢ σα ΠΟΉ 6 Ῥδυπποῦο 2. ἀπ παΠθνυτσι. ΘΠΪΩΣ 

αἴαιθ᾽ Τ᾿ Του ητι ποι ρουαξίτηνι ΘΠ δατηταμα, απο. εξῖρο 

εἰν ἰπηθ ἃς οοπροοίᾳ ατῆο6; δὲ Ῥγαθίογαπαιι ἀποᾶ 

Ποτιαδοϊναχα ποῖ ΠΙῈ » μάχη. ἴδηι. δητηθηΐΐ - ΟΟΥ̓ΡΟΤῚ 

ἐχμιροῖ. 



ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ 8. “. δι 

ἘΠ. Ονατι. ΨΙ. 1555. ᾿ -, ΞΔ, Βα, 1. :(ὅ28. 529.) 
Κεφ. λ.γ.. [Περὶ ἡερότέοῦ! Τὰ ἀεράτια; διὰ τοῦ 

γ γράμματος. λεγομένης τε καὶ γραφομένης τῆς τρίτης συλλα- 
βῆς, οὐδὲν ἔοικε τοῖς διὰ τοῦ σίγμα κερασίοι:. ἔστι δὲ ἔδεσμα 

χαχόχυμόν τε καὶ ξυλῶδες, ὃξ ἀνάγκης: δὲ καὶ δύσπεπτογ' οὖ-- 
δὲν γὰρ Ξυλῶδες εὔπεπτον: ἀλλὰ λαὺ τῷ μὴ διαχωρεῖσϑα: 
ταχέως: οὐ σμικρὸν: αὐτοῖς ὑπάρχει κοκόν. ᾿ ὥστ ἄμεινον ἦν 
αὐτὰ μηδὲ κομίζεσθαι πρὸς ἡμᾶς ξπ τῶν ἀνατολικῶν. χρρίών; 
ἐν οἷς γεννᾶται... : ; 

. Κεῷ. λδ΄. [Περὶ καππάρεως.} - ᾿Θαμνῶδέο ἔστι φυτὰν 
ἡ κάππαρις, ἂν Κύπρῳ. πλείδτη φνομέγη: δύναμις. δ΄. αὐτῆς 
ἔστι λεπτομερήῆς. ἱκαγῶρ. » παὲ διὰ, (329). τοῦτο τροφὴν ἐλαχίς 
στην ἀναδίδωσιν εἷς τὸ τῶν ἐσϑιόντων᾽ αὐτὴν σῶμα, ἐαδά- 
περ παὶ τἄλλα. πάνξζα, ὅσα λεπτομερῆ; χρώμεϑα δὲ ὡς φαρ- 
μόχῳ μᾶλλον ἢ ὡς τροφῇ. τῷ τοῦ. φυτοῦ καρπῷ. φομίζεταε 
δὲ πρὸς ἡμᾶς ἁλοὶ διαπασϑεῖσα διὰ. τὸ: ̓σήπεσϑαι μόγη  ἀπο--. 
τηϑβεμένῃ, εὔδηλον οὖν; ὁτι. χλωρὰ. μὲν ἔτι, πρὶν ταριχευθῆναϊ, 

ἀχει δὉ ἔξ ΤΡΗΤΕ ἐπ "ἔν δὸ Ξῖ5: τοριχθίας, ἠπελῥιυαὶ τ ἄρ 

4 Ῥ- ΧΧΧΠΙ. [Ὀς ἽΝ πων Φ τοὰ ἔσεῖϊα 
ἔγῆαρα ρὸν Ἱερὸν διῆ. ὃ δὲ, ἐογιριταν δδ. Ῥυοπηποιαξαν 7. ἈΪΠΗΠ 

πο θθη οαπὶ, οενα Π5: Ῥ 6 5. [ἀἰρθο᾽ βαἀηεσαζηῖδ:. ἘΠῚ δα- 

ἴδια ῥνανὶ Γπϑοῖ, δα ίστι δος Ἰέσηοίαχῃ;.. απαΐη τοπα, πιθ06-: 
[ατίο: Γδομυϊίυ;,, τι οοποορία δὲ ΙΕ ς116;. τ} αὔτη, ἀπο 

Ἰιρβποῦπιη, οξ,. “36 0119. οοιχυξίας .. Θυῖη: Θἥδπι προναπαουπη 
᾿ ἀρῆδ᾽ πῖοῇ! μαμπδαπαηπάχη αἰρουπδιάτι, - 4ποᾶ τιοχὶ οοἴουείον: 

ἀεομβοίαηϊαν, Ῥγοϊπαᾶςρ [αἴπιθ. οἴοι. ἃ τϑριρη)β. ΘΘΘΒΕΉΒΗΣ, ; 

ἴπ ἀμῖθτι5 τπαίοξέυιτν. 86 πιοβ πον δἄνϑῃϊ. 

ΠΟ 4ρΡ. ΑΧΧΙΝν.. [6 Θαρρανβ Οαμρανῖδβ- εἱδηξς τῆ 
πυϊοοία;. Ῥ]ανίτηδ ἐπ Ογρχο ργονθηϊθῆβ. Ἐδοῦϊξα5. δυυΐθην 

ρῇ Τα (Ὁ Τοπυΐατι; δἀπησᾶππι ῥαγξίατ5, απο ἢ, αἰ, ᾳπϑηναάτηο-- 

ἄττα δὲ δῖα οχηχιῖδ,.- 4186. ἐθητήτιην Γππξ, αν ξτιτη, τα γα 

8Π ΥΩ Θ ὗ ἴτι. ΘΟ Ρ5 δογτῖῃ, απ τρία νοίοπηξαν, ἀἰβυϊρτιαῖ. 

{{ππππτν δαΐδηι ἔσπρέα δ α}5. Ρ]6τῖα6. τη οῖ8. τίξ τη ϑ δ σρηνθηΐον 

αύδπι τὖ Ἰϊπηθηΐο, - 8416 οἴδια σομ ἤρου 8. δά το5: ἀεέθυ εν, 

φχορίοχθα αυοᾶ ρπέγοίοις, ἢ [ο]μ8 σεροπαΐαν.  Ῥαρήριοατπαμ:. 

ἴδτιβ εἢ, φιοᾶ σαρ ΔΎ 18: αθητιο νὐττά!5. φατάθμν, ᾿υϊαβαπαγ [ἀ--ἰ 

Παΐαν, Ῥ΄τι8 μαροὶ ἀπ θη, 6 ΣΧ ξαϊάξανα, δαΐθπηι δυραῦατ φαδ-- 



διδ ΤΑΔΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦῺΝ ΔΎΝΑΜΙ. 

ἘΔ. ΟΠιᾶτε. ΥΙ. [555. 550.1 ἘΠ. Βα, τγ. (93..) 

“αὖ Ζίνεται: χωρὶς. μὲν τοῦ τοὺς δλᾶδἑ ἀποπλυϑῆναι παντῷ- 

πᾶσιν ἄτροφος, ὑπαπτιπὴ δὲ τῆς γαστρός" ἀποπλυϑεῖσα. δὲ 
καὶ διαβραχεῖσα. μέχρε τοῦ τελέως ἀποϑέσϑαι τὴν ἔκ τῶν 
“ὅλῶν᾽ δύναμιν, ὡς ἔδεσμα μὲν δλιζοτροφώτατόν ἔστιν, ὡς ὄψον 

'ιδὲ καὶ φάρμακον ξπιτήδειον δπεγεῖραι καταπεπτωκυῖαν ὄρεξιν, 
ἀποῤῥύψαι τε καὶ ὑπαγαγεῖν τὸ κατὰ τὴν γαστέρα φλέγμα καὶ 
φὰς κατὰ σπλῆνα καὶ ἧπαρ ἐμφράξεις ἐκκαϑᾶραι. χρῆσϑαι 
δὲ πρὸς ταῦτα προσήκπεε δὲ ὁ Ξυμέλιτος  ὀξελαίου πρὸ τῶν 
ἄλλων σιτίων ἁπάντων, τοῦς δ᾽ ἁπαλοὺς ἀκρέμονας, χαὶ 

τούτου τοῦ φυτοῦ. παραπλησίως ἐσϑίουσι τοῖς. τῆς. τερμίγ- 
ϑου, "καὺ χλωροὺς ὃ ἔτι συντιϑέντες, ὡς ΘΕΙ͂Ε » ἐν ὀξάλμῃ τε 
φαὺὶ ὄξει. ὁ. 

Κεφ. λέ. περὶ οιῤρομ νον, Ἔν ᾿Ζλεξανδρείᾳ. τὸ 
χοῦ συλομόροῦ φυτὸν εἶδον ἅμα τῷ παρπῷ, παραπλησίῳ σύχῳ 
μιχρῷ λευκῷ, δρὶμύτητα. [556] δὲ οὐδεμίαν ὃ καρπὸς οὗὔτος 

᾿ ἔχει, βραχείας μετέχων γλυκύτητος, ὑχρότερός, πως παὺ ψυκτι- 
πώτερος ὧν κατὰ τὴν: δύναμιν; ὥσπερ τᾶ μόρα" “μᾶλλον δὲ 

ἂν τῷ μετοξὺ μόρων τε καὶ σύκωψ αὐτὸν εἰκότως ἂν τις ϑείη. 

Ῥ᾽υτίηνανα ; ουαπΐατια δἸτηθηΐο, τἱῇ (] δἸπαῖαν, ρυουαθ ααϊ-- 
ἄδπι ἀοἤηξαϊξατ, αἴναχη ἴατηθη Γαραποῖῖ9 απο ἢ ΔΡΙπιαΐον 

εἴ, “ατπτοαα [ασα]ξαΐθη :ουστιθιη 6κ [16 ἀδρο[πϑυ δ, τπδοθυθίητ, 

χοϊ ναὶ απλάοη ΑἸ τηθηεί ἢϑὲ οἀτήταιη; οὐ ἑαγαθη οεὰ σρίο- 

ἴσια 80 γαθαϊοατηθηΐτπι δα αρροίθηξίατα; ατι86. ΟΟ]]αγ[ὰ ἔπε-- 

τῖν,. οχοϊξανδαμιν δοοοχηγποάαΐτι!;: ρταθίοσθα δα ἰδ ξατη, 

ᾳύα6 Τὴ νοπίτα μαρθίπ, “ἀθίθυ σοι άδυα 86 Γααποοπδατη, 6χ- 

Ῥυγσαπάαβητιο ΠΙ6η15. δὲ πϑρδίῖβ ΟΡ ποξΐοιιθβ; τΐϊ δαΐεχα δ 
685 τὸβ ορονΐδξ δηΐθ 41105 Ο"ηη685 Οἴθο8. 6δσΣ οχυχηθῖΐα. σὰ] 
οχεῖαθο. Ηπ7ιβ οἰἴατι Ῥ]αμπΐαθ ἔθη θυοβ ΓΆΥΟΠ]05 τιοπ 411167: 

ἀπάτα θυ ρΙ αἿΠ1, χυδπατηξ, νἱτιάθβ δάμτιο; πὲ ἸΗΉῈ0 ἴπ' ἀοϑῖο 

ἢΠπνα] οἷ τηυσῖα απΐ δοθΐο [010 σοπαριηΐα5.: 

αρ. ΧΧΧΥ. [606 ἔγοομιοτῖβ.} - Ῥ]αιΐαπι ᾿ἐγαυποῤια 
Ὑἱᾶ: 1 ΑἸοχδηᾶτϊα τιπα σπαπηὶ ἔγαοξα, Ῥάγας Πσαὶ 41086 δ" 

 μήϊοτα. 158. ἔγιισίπιβ πΌΠ απ Ππαροὲ δουϊπιοπίαπι, Θπίριιαθ ἴδ: 

τῖθη ἀ]οεα! 159 6 ρατέοερβ, δἤφαδ ἕδοι]ξαῖθ, πιὸ τπουα, ἢπ|- 

τὴλαου παοάατηχηοᾶο 80 ἔγιρίαϊοσ. Οὐΐη ροίάπ8 ἀπ τηθᾶϊὸ 

προ στ πλ 80 ΠΟΥΙΠ1 70. 6 ατ18 ἐρίατη οΟἸ]οσατίξ, ἱπᾶάθημπο πο- 



ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ 8. τς βι7 

ἘΔ. Οματε. ὙἹ. [586.] Ἐᾶ. Βα. ΤΥ. (ὅ29.) 
καί μοε δοκεῖ “τοὔνομα ἐντεῦϑεν αὐτῷ πεῖσϑαι. γελοῖοι γὰρ, 

ὅσοι διὰ τοῦτό φασιν ὠγομάσϑαι τὸν καρπὸν τοῦτον συχόμο- 
οα;, διότι σύκοις ξοίκασι καὺ μόροις. ἡ γένεσις δ᾽ αὐτοῦ δια- 

φορωτέρα, πώς ἔστι παρὰ τοὺς ἄλλοὺς καρποὺς τῶν δένδρων" 
, οὐδὲ γὰρ ὃ» τῶν ἀκρεμόνων καὶ βλαστημάτων, "ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῶν 
τῶν “λάδων. καὺ τῶν πρέμγων ἔκφύεται.. 

᾿ Κεφ. λοτ. [Περὶ περσίου)] Ἐἶδον καὶ τοῦτο τὸ 
φυτὸν ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ, τῶν. μεγάλων ὃν παὶ αὐτὸ δένδρων; 
ἱστοροῦσι δὲ τὸν χαρπὸν αὐτοῦ μοχϑηρὸν ὀὕτως ὑπάρχειν ἔν 
ἹΙέρσαις, ὡς ἀναιρεῖν τοὺς φαγόντας, εἰς Δἴγυπτον δὲ πο-- 
μισϑέντο, ἐδώδιμόν τε γενέσϑαι “παραπλησίως ἐσϑιόμενον 

ἀπίοιξ τε καὺ μήλοις; ὧν καὶ κατὰ τὸ μέγεϑός ἔστι. 
Κεφ: λζ΄. {Περὶ πιτρίου.] “Καὶ τοῦτο τὸ Μηδιιὸν 

ὀνομάζουσι μῆλον οὗ μηδένα γοεῖν ἃ ̓ φϑέγγονται προῃρὴμέ- 
οι, παΐτοι τῆν 7ε σαφήνειαν. ἐν ταῖς ἀρεταῖς τοῦ λόγου τιϑέ- 
μενοι. βέλτιον δ᾽ ἦν τοῦ τὰ τοιαῦτα περιεργάζεσϑαι, τίνα 

δύναμιν ἔχειν τὰ μόρια τοῦ κἰτρίου, καὶ τί χρήσιμον ἐξ αὐτοῦ 

΄ 

ῬιΘὴ ΤΡ αὐθείτον οἱἿ8 ροπέαπι; υἱά! θα! δπΐτα Γαηξ,. «αὶ -ἔετι- 

οἴατα Ἧτο ὁ 14 αἴτις Γγοοίπονα ζαϊ6. ποιή παξαια,, ααοᾶ 

ταουΐβ δὲ ποαραβ δὲ ἰΠτη1115. ΤρΠῸ5 δαΐοιη σοπθυαῖο 8Ρ 481118 

ΔΡΡου τι ἔρο 5. γηασίβ' ἡτιὀφαγηοᾶο 6 αἰνογία; τοῦ 

ΘΗ 65. Γαγ ΙΒ 86 ἘἐσαΣΠΠΡαΡ.: [4 εχ Ἰρῆς γαμιδ 8ὸ [ΠΡ1-- 
Εἰρθ8. Θπαίοιξαν. -- --᾿ : 

6αΡ. ΧΧΧΥΙ. [6 ρῥαβα Ηαδπο δεῖσαι ῬΙατΐδγη. 

νἱαϊ ἴὰ ΑἸοκαπανα, ΘΚ. τρρηΐβαιθ εἴ ἱρία 6 δυβουῖριδ. 

ἹΝαυσδτνΐ ἀπΐθμι, {ριιοΐατη Ἡτιΐτι5 ἀρὰ ῬοΣ [45 αἄθο 68 ποκίστῃ, 

ἀξ, «φαΐ ἱρίπιη σομπιθἀουτηξ, 605 Του ϊτηδῖ: ααἱ ἑάταθη, ἢ. πὰ 

Ἀοργρίαμῃ ἱγαπδίθραϊαυῦ., δὲ οἰδα]θηΐαβ, τπαπαϊξατατιθ ποπ 

ΠΟΥ, ἀπάᾶὰ ρῖτα οἷ τῶ]4, ααρὰδ. δία γηδρηϊ πα ϊτι8 

οοπνδηϊ. ᾿ 

αν. ΧΧΧΥΤΙ. [δ 6 οἴϊτῖο.] [ἃ ᾳποααὲ τηδΐατα Ν6- 

, δσατα ἀρρβῆδιξ, αὶ 14 ἀρτπξ, αὐ ἀπιᾶθ᾽ Ἰοχαιηξίτ' πθπιο 

ἀπο] Εεἔραί, απδτηνῖθ πίον νἱνταΐοβ. οὐδ 618. ρον Γριουτέαξθπι 

τταηθτθηΐ. ϑααβ δαΐθπι ἔπ: {8 ξ., «πδιητιδύη ρτἕθβ οἱἐγῖ [-- 

Ῥεαμπὲ ἑαομ!αΐομι, εἴ φαοάπαπι, σοπιηιοᾶπηῃ ὃ. ἱρίο ποχηΐηϊ- 



βι8 ΓΤΑΔΉΝΟΥ ΠΈΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΦΥΝΑ͂Ι. 
ἘΠΔ. ὍΒατε, 1. [455.} “ἘΔ. Βαῖ. ἵν. (ὅ299 

τοῖς ἀνθρώποις ἐστὶν, ἐζητηκέναι. τοῦτο οὖν ἐγὼ πράξω, 
τρία μὲν εἶναι εἰπτὼν τοῦ καρποῦ τούτου τὰ μόρια, τό τε ὀξὺ 

χατὰ τὸ μέσον αὐτοῦ παὺ τὸ πέριξ τούτου τὴν οἷον σάρκα αὖ- 
τοῦ Τοῦ. καρποῦ καὶ τρίτον ἐπὶ αὐτοῖς τὸ περικείμενον σκέ- 

πόσμα ἔξωϑεν. τοῦτο. μὲν εὐῶδές τέ ἔστε καὺ ἀφωματίζον, 
οὗ κατὰ τὴν ὀσμὴν μόγον, ἀλλὰ καὶ κατὰ. τὴν γεῦσιν. εἴχό-. 
τως οὖν ὁ δύσπεσε τόν ἔστιν,, ὡς ἂν σηληρόν τε Χαὶ τετυλωμένον. 
εἰ δ᾽ ὡς φαομάχῳ τις αὐτῷ χρῷτο, συντελεῖ τι περὸς πέψιν, 
ὥσπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν δριμεῖαν ἐχόντων τὴν πριότητα. 

τῷ δ᾽ αὐτῷ. λόχῳ παὲὶ στόμαχον ῥώννυσιν. ὀλίγον. ληφϑὲν, 
ὧστε καὶ κόπτοντες. αὐτὸ καὶ τὸν χυλὸν ἐκϑλίβοντες εἰώϑασ: 

μιγνύναι τοῖς καταποτίοίς φαρμάκοις, ὅσα λαπακτικὰ γαστρός 
ἔστω, ἢ καϑαρτικὰ τοῦ σώματος ὅλου. τῷ δ᾽ ὀξεῖ καὶ ἀβρώ- 
τῷ μέρει τοῦ καρποῦ, καϑ' ὃ καὶ τὸ σπέρμα περιέχεται, πρὸς 
ἄλλα τινὰ χρῶνται παὺ πολλάκις εἶς δξος ἐμβάλλουσιν ἀμβλὺ 

κάρῃν τοῦ δριμύτερον ἐογάσασϑαι. τὸ μέσον δ᾽ ἀμφοῖν, ὃ δὴ 

ῥοαὶ τροφὴν τῷ σώματι δίδωσιν, οὔτ᾽ ὀξεῖαν, οὔτε δριμεῖαν 

05 δοοοδαΐ, ἐπνοῇίσοῦα, ἀπάτα δηπχίθ ΒυΪπῃβοοιποῦί ἱπαυΐ-- 

Ταῦ. ἰὰ Ἰριῖτη Ἔρὸ Ἰποῖαν, ἀϊοαιαπθ, πτιτι5 δρποῖαϑ ἐτ88 

“βἴ18 ραγίββ,. δοίάδιη, «πα ἴῃ τηϑᾶϊο ἵρῆπϑο ἤξα οἵδ, ἕστα δύ-- 

ἔρπς ξρυσξαϑ. Τρίπα5. νϑ]αΐξ σάγηθην;) 6166 τηρατατηῃ ἐρ[ατη δην 11, 

δὲ ἔδυξδι, ᾿απ86΄ αἴ ἑερτπηθηΐαγ. ὀπκέν ηθομβ οἰποπνηἀδξαπη,: 

᾿ς ποῦ [πάνθ ἢ δὲ δγομιδέϊουμη, ποι οἄοτο τηοᾶο, σϑ- 

στπῃ δἕίατη σαῆα. {πΓ6 ἱρίτατν “βοποοοξα οἤ; ἀ16Η 6116, τὐ ἀπο 

ἄσπενμ δ δο ορ]]οξαγα. Οποΐ π᾿ φυΐβ τρίο, πῦ τπιραϊραηηοηΐο, 

πἴαξατ, οοοομϊ ποπητῃ1} οομπίδγοί,. πὸ πιοάρ οἵ 4114 οτηπία, 

4πᾶ8. δογϑῖα παροηΐ «υαϊαίοτη. Ἑδάδιη ααΐθην ταΐοπο, 

Γαπερύοτη, Ῥάτορ ἔπους, Ποιβδοῖο τόρπν ἱπάποις: ρῥχοίπᾶθ 

ἀρίᾳην οογητηπαθηΐθβ, βσσουσπααθ οχρυίπηθηἕθβ, [οϊοπξ ταϑᾶϊ-- 

ΦΑΥΘ 5. Τπ)γη [ὉῈγ6.7. 4Π686 ῬΘῚ 05 [πΠἸτυπ|}) 4πδοαας ψϑηπ 

ἔγοσι ἀο)οίαπξ, απξ οί ΟΟΥΡτι5 ρττραηΐῖ, αγίβ 8πΐθηῃ 

ξραρῖθ. δοῖδα. δὲ ποπ οἰσαϊθηΐα, {πᾶ ἤδηχουι σου πϑξαν, (ατπν 

δα α[ὰ ἀπαράδτη διχηΐατ, ἱὰπὶ [αθρα 1 δοθέπμ ᾿τη 6  Π ΠῚ 

οουήτοϊαχιξ, ᾳπο: τρίστῃ. τοδάδηξ δογῖτπιθ. -Ῥατβ δαΐθηι 1 ἴον 

ἅπα8 απ ἀϊοῖαβ τηϑαϊα, ατι8θ [816 ὁΘοΥρτιβ οἴἥδυῃ ὐίτις, σαξον 

46. τπἰϑαὰ6 δοίαδηι, ὩθαὰΘ δογρια ᾿ϑροὲ μα ξβέοτι,. ΡΥ ΟΡ 



ΒΙΒΑΙΟΝ 8, 619 
ἘΔ. Ὁ μήτε, ΨΙ. [556.. 557.1 ἘΔ. Βαῦ τν. (659) 
ὄχον ποιότητα, δύσπεπτόν ἔστι διὰ ̓ σαληρότητα. διὸ καὶ μεέι. 
ὄξους καὺ γάρου. προσφέρονται πάντες αὐτὸ ̓ τὴν ἀμβλύτητα ᾿ 
τῆς χεύσεως ἐπεγεῖραι βουλόμενοι. τάχα δ᾽, ὅτι ποὲ πέττετας 
μᾶλλον οὕτω βρωϑὲν, :ἐπίστανται, τῇ πείρις διδαχϑέντες ἢ. 
παρὰ ἰατρῶν ἀκούσαντεο. 

Κεφ. λη. [[ Περὶ τῶν ὃν τοῖς ἀγρίοις φυτοῖς καρπῶν; 

ἐν οἷς εἶσι καὶ αἱ ἀπὸ τῶν δρυῶν βάλανοι.] ἄγρια καλεῖν εἴζ.: 
ϑασιν πάντες ἄνϑρωποι φυτὰ τὰ χοτὼ τὴν χώραν φυόμενα, 
χωρὶς ἐπιμελείας, γεωρ [657 ]γικῆς ἀμέλει, καὶ ἀμπέλους. ὦ ἀγρία ὩΣ 

ὀνομάζουσιν » ὧν οὐδεὶς ἀμπελουργὸς προγοεῖται περιόκά- 
πτὼν ἢ περισχκάλλων ἢ. βλαστολογῶν ἤ τι τριοῦτον. διάπρατ-: 
τόμενος. ἔν τούτων. τῶν φυτῶν ἔστι.καὶ φηχὸς καὶ δοῦς καὺ 

πρίνος καὶ πρανία αὶ πόμαρος, ἕτερά τε δένδρα τοιαῦτα, κα-- 
Σ ΄ Φ ἢ “ ΄. -“ 

ϑάπερ γε παὺ ϑάμνοι τινὲς, οἷον δ᾽ τε τῆς βάτου καὶ τῆς πυ- “ 
΄ Ἀν ες “ 9. χη Ν 3 . «! ι ὉΡΡ π τς Κῶ ᾿ 

γοσβατου; καὶ ὃ τῆς ἀχέρδου τε καὐ ἀχράδος; ὃ᾽ τε τῶν ᾿ἀγριο-- 
͵ «᾿ -" ΣΤ ὙΣαϑ » Ξ -» ᾿ 

χοχπυμήλῶν, ἃ προῦμνα παρ ἡμῖν καλοῦσι, Χαὲ ὃ τοῦ τὰσ, 

ἐπιμηλίδας φέροντος. καλεῖται δὲ κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν οὐνέδων.. Μη ἴ 7 ι 
ς ᾿ “ , ΄ , ΄ τ : δ᾽ καρπὰρ τοῦ ϑόμγου τούτου, παποστόμαχός τς καὶ πεφαλαλε; 

ἀυιτίθηι. οοπιοοοῖα. οἷ αἰ Π0Η15. .- ΟἹ φαμ σδιδγη ᾿ΟΥ γι 6 5. 

ἐρίατα -τοηδπᾶπηξ οτιπι δοοῖο δὲ σου, τἷςν ἰαρουῖβ. Βϑρεῦιέμ θη, 

δοϊαγιῖ, Τοχἕα 6. ααέθην αποα ἐπ ρου θὰ ἀἸαϊοογῖπέ, απὶ ἃ μ16-- ̓Ξ 

αἰςοΐβ. δοοοροσίηξ, ἔρις, οΟσαΙ. ἔοι τι5 π. Ἔρις 60 πιρᾶο 

Σαοχῖτ: ; 

Ὁ}. χχχσιπ.. -[Ὁς δποιυβ τ τε, ἐς δι δον τιν 

ἰηΐοῦ; ατιο5. (πὶ ἀπότιδεισο δία αθ5.} Οπγηῖθηβ. μουυπθαβ 

᾿χγο8 ΘΠ ̓  685 Ῥ]ατΐαβ σΟΟαΥ 6 ἀργϑίϊεβ, «π66. ἤπὸ 11 βδυΐοοϊαα 

τπἀμχια τὰ ἀργὸ Ῥτονθηϊππΐ, βαμίάθη, οὲ νἱξθβ. ἀρρεῖϊαπξ, 

ΔΡΥο 65, 4πᾶ5 ππ|1π|8 ν μον Ῥτοσαγαί, ἱρία5 Δ ]δατιθατ5, δαξ 

οἰτοϊπη Ὁ αἼΘγι5.), αὐτὶ Ῥυ]ΠΌ]α δῖα σουυίπα οχ σαι, δῃΐ 6]18:--- : 

χῃοῦΣ ΔΠανα Ῥουβοῖθηβ; 6Σ ἀπὸ Ἀ]απΐθΥ τη σΘπ γα ἢ ἴαρῃϑ, 

ἀαογοιβ, 116κ, ΘΟΥΗΤΙ5, ΟΟμΊαττι8, δὲ 411686. 16 σϑῆτι5 δύθοσαϑ, 

«ποιιδαγηοάτιῃ εξ δτιδίσεβ ααϊάδηι, πὸ σηραβ, ΘΘΆΙΤΡΤΙ8, 

δομουᾶν8, Ῥέντβ δὲ ρυπητιθ [Ὁ] να ῆυ 5, ἀπδη. προῦμνον ἀρτιῷ 

Ὧ08. ΔΡ ΘΙ]ατέ, ᾿οὲ φῃὶ ἤραΐος ἐπιμηλίδας ἴοι... ΑΡ)9116ἐτῆν δὰ- 

ἔθ [18 ἔγαοία8. ἴπ [6611 ππθᾶο, ἤοιμδοιῦψαβ μιοοοΐ, οἱ οα- 



620 ΤΑΧΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΏΝ ΖΧΖΥΝΑΙ͂. 

Ἐὰ. Ὁμᾶξε, ΨΊ. [567.} ἘΔ. Βα: ΤΥ. (ὅ29.) 
7ὴς ὑπάρχων καὶ στρυφνὸς ἱπανῶς μετά τινος βραχείας .γλυ- 
᾿κύτητος. φὰ μὲν οὖν πράγα καὶ τὰ βάτινα "καὲ τὰς βαλά- 
ψους παὶ τὰ μιμαίπυλα, (ἀσλέεαι δὲ οὕτως ὃ τοῦ κομάρου καρ-- 

στὸς:) ἐσϑίουσι συνήϑως οὗ κατὰ τοὺς ἄγροοὺς, τοὺς δὲ τῶν 
ἄλλων δένδρων τε καὶ ϑάμνων. οὗ πάνυ τι. λιμοῦ μὴν κα-: 
ταδχόντος ποτὲ τὴν ἡ ἡμετέραν χώραν, εὐφορίας δὲ γενομένης 
τῶν Τὲε βαλάνων παὺ τῶν μεαπέλων, ἐν σειροῖς αὑτὰ οὗ ἄγροι- 

κοὶ ϑησαυφίσαντες ἀντὶ τῶν σιτηρῶν ἐδεσμάτων ἔσχον ἔν τε 
ἐῷ χειμῶνι τ παντὶ καὶ τοῖο πρώτοις τοῦ ἦρος, ὄμπροσϑεν δὲ 

᾿ βορὰ συῶν ἦσαν αἵ τοιαῦται βάλανοι; ἀλλὰ τότε ἀποτρεπόμε- 
ψοὶ Ἐοῦ διαϑρέψαι" τούτους ὃν τῷ χειμῶνι, καϑάπερ ὀμσεροσϑεν 

εἰώϑεσαν, ὃν ἀρχῇ μὲν τούτους σφάξαντες, ἐχρήσαντο τού- 
ταις εἶρ ἐδωδὴν, ὕστερον δὲ τοὺς σειροὺς ἀνοίξαντες, ἤσϑιον: 
τὰς βαλάνους, παρασκευάζοντες ἐπιτηδείους εἴς βρῶσιν ἄλλο-- 
τε ἄλλως. ἔν ὕδατι γὰρ ἦψον ξνίοτε, καὶ κατὰ τὴν ϑερμὴν 
ὁποδιὰν- ἐγκρύβοντες ὥπτουν συμμέτρως. αὖϑις δ᾽ ἄν ποτε 
χαταπλάσαντες, ἔτνος ἐξ αὐτῶν ἐποίουν, ἐνίοτε μὲν ὕδατι μό-: 

ψῷ δεύοντεο, ἔπεμβάλλογτες δέ τε τῶψ ἡδυσμάτων, ξνίοτε δὲ 

Τὴ ἄοϊούθια ἀῇεσῖ, δοουθαθατιο 6[Ὁ αὐἀτηοάπηῃ οαπὶι οπίρα 
ἀπαδατη ἀμπ]οραΐηθ, Οὐγμῖβ «πάσηι, οὐ φαπί Ὁ] Ῥρποῖα, 6ἕ 

εἰαθασα5; δὲ μεμαικύλοις [μ6 ἀπαΐδι σοιηατί ἐγιιοῖαβ ἀρρ6114-- 

ξαγ) Ὑπῇποῖ Ῥα παν νοἰουμαξαι,. γε πασάττιγ ν  ο. ὐρουσι δα 
ξυυτίσατα. ρα Ρταβ ποτ δἀπηοάτιηῃ τινας, Οὐατι ἐδητο 

Ζδένθβ νϑριοποη ποέατῃ δϊαπδηᾶο ἱπνὰπεξ, οἰἴϊδέαπια 186-- 
- βππ5 δ᾽απιαϊτιῃγ δο ἀπϑίρηΠογυα Ῥγονθηίαβ, τοὶ ἴπ ΓΟ [Π5 

ἱρίᾳ οοπᾶθηΐεβ, πγθηῖθ ἴοΐα δὲ σεῦθ ῬΥπηο, Ῥυο. ἔγατηθηία- 

φδῖβ. Θἀ 1115 Γαΐ αἱ, Ῥυΐπ8 δυιΐθη ρ᾽δτθ5 Ἡτι] αβοθιηοα! [ἀ1-- 

Ῥὰβ δγαπΐ ραραϊαιι, ἐαπο σοῦο, «αι 605 ἩΥΘΠ16 χιΐσγ6; 

ἘΠ φηΐθ, σοπίπονθγαπΐ, ποῖ ΡοΙδηΐ, 1ηἰτο φαϊάθηῃ τηδοῖαπ-- 

65, ἐρῇῆβ ἴῃ οἴβυτα [απ ἀΠ, ΡΟ δαΐδπη ἀρόγεῖδ 10 Π|5, οἷατι-- 

ἀάβ. νοίοι οοθρεγμηῦδ, ναυθ Τρ[88 δῷ οἴαπι οοιηρατατἕαβ: 

ζπΐογᾶστα. οαΐπα ἰῇ δμπα οἰ χαραηῖ, δὲ 1). αἱ 18 οἴπιουῖρα 
αὐ δ88. γηθαϊο ΟΣ Του αἰΐαθραπξ: ῥΡΟῈ δηΐθα πομΠ π]Ίι81} 

Τα} ἡτίθτιζ68.,.- ἈΠ Θπΐατίην ΘΧ ἱρῆβ οοπβροίθραιέ, «1165 

ἀῆὰα ἴο1α σοηρογσθηΐθβ, [θᾶ σοπαίπηθηΐητη ΔΙ’ 4ποαῦ ἐχηνηϊε 



ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ 8. Ἵ δὰ: 

ἘΔ. ὉΒατι. ὙΊ. [5571 Ἕα. Ῥα. τν. (9: 360.) 

φαὺ ἡ μέλετος ἐπιχέοντες, ῇ μέτὰ γάλ ἄπτος ἕψοντες. ἦ δ᾽ ἀπὶ αὖ» 
τῶν τροφὴ δαψιλής ἔστιν οὐδὲν ὁμοίως τοῖς εἰρημένοις ἄχρε 

δεῦρο τοῦ. λόχου πατὰ τόδε τὸ χράμμα. πολλοῖς γὰρ τῶν σι: 
τηρῶν ἐδεσμάτων ὃ ὁμοίως τρέφουσιν αὖ βάλανοι, καὶ τό γε πα- 
λαιὸν, ὧς φάσιν, ἀπὸ τούτων μόνον διέζων οἵ ἄνϑρωποι, 
"Δρίάδες δὲ καὶ μέχρι πολλοῦ χρόνου, τῶν ἄλλων ἁπάντων 
“Ἑλλήνων τοῖς 4ημητρίοις καρποῖς χρωμένων. ἔστι δὲ. βρα- 
δύπορος ἡ ἀπὲ αὐτῶν τροφὴ καὶ παχύχυμοξ, οἷς ἀκόλουθόν. 
ἔστι καὶ δύσπεπτον ὑπάρχειν αὐτήν. εἷς ἅπαντα δὲ χείρων 
ξοτὶν ἢ μιμαίκυλος τῆς ἀπὸ τῶν δρυῶν βαλάνου, καϑάπερ αὕτή 
τῆ: τῶν καστανῶν ὀνομαζομένων" ἄρισται γὰρ ἔχεῖναι τῶν 
αλάνων εἰσὶν, ἔνιοι δὲ λοπίμους αὐτὰς ὀνομάζουσιν. οὔτοι 

καὶ μόψοι (559) τῶν ἀγρίων καρπῶν ἀξιόλογον τροφὴν διδό-- 
ασι τῷ σώματι. κράνια γὰρ καὶ πρίνα χαὺ βάτινα καὶ κυγόσ- 
βατα χαὶ βοάβυλα καὶ μιμαίκυλα καὶ ζίζυφα καὶ διόσπυρα 
καὶ ἁλικάκαβα, καὶ ὃ τῆς τερεμίνϑου καὶ ὃ τῆς ἀχέρδου 
καρπὸς, ὅσα τ ἄλλα τοιαῦτα, βοαχὺ μέν τε τρόφιμον ἔζει, 

Ἐοηΐοδ; 411848 τηϑὶ αἴπυηδοηΐοβ, δυΐ Ἰδοῦ Σποοαπρθηξοθ. ΑΡ 

Ἠ18. δαΐθπι οοριοίαιη οἱ πα γ πθηπαγα, Ὡθαπι6 ᾿αἰοαπαπι 6[Ἐ 

ἐουαχα, 4π86 Ππαοΐοχιτιβ ποὺ [Θοπηο ΠΡΥΤΟ ΘΧΡΟΓ[αΊ; δἰ Πυαῖ]ο; 

αὐδηδοφηίάθηη ρβ᾽δυιθβ δϑατιθ τΐχιτηνί, 80 Ῥρυμυ ΘΔ ΟΘΟΥΊΠΗ 

δἀσ]οντ ρΙογααθθ. ἀἴαπθ οἵέμα. φασάθτα (αἰ αἰπηξ) Ποχηΐ-- 

168 ἘΣ ἱρΆ8. ἀυαπίακαϊ νἱνεραπξ; Αὐοδᾶφβ δαΐθιη, ατηαχη ὑ6}-- 

4υἱ Οχδθοῖ {ὑτιοίάρτιβ Οϑυ θα ριι8. τιϊουθηΐτιν, 688. ἅπι| ἴῃ οἷρὸ 

τοι ππουτΐ. ΑἸ πηθχέστη δαΐθη, ἀπο 6χ ο]αυ α]θτι8. Θουρουὶ 

δοοϊαϊε, ἐαγᾶϊ εἴ ἐγαηβέιβ δὸ ογαίπ [ποοὶ; ἀπιᾶγα σομ[δατι-- 

ἕαγ, αἱ Ἰρίαε οοποοοία Ππὲ ἀΠΠ 1165, (ὐδθέθσττ τυϊπιαόου]ασς 

δίαπᾶς απουπα δᾶ ὁυιηῖα οἢ ἀείοτϊοσ, ααθπιαδιπράμτη Ἠδ6ο 

δίαυιας οαἰαγθατπηι, 4188 νοσδιχξ: ΟΠ ἶιατ ΘΗ, σ᾽ δυ ἀἴτιτ, 

846 απὸ ῥυδϑῆαν τ ῆιηηδθ. ϑππὲ χαὶ μο5. ἔγιοῖπι λοπίμους 

ΔΡρϑθηΐ. Ηἰ πϑυνάπθ ἱπέθυ Ῥυμοίπ5 ἀστϑίθβ δὲ (011 Δ] 11}}61-- 

ἕατα ΟΟΥΤΡΟΥΣ απ Δ]Π!1ο 75 τπογηθητ; οοΥηα ὁπῖπι, δὲ ΠΊσηᾷ 

Βίανιβ, εὖ ΤᾺΡΙ δὲ Ὁδπΐστιο: ἐραοίπιβ, ῬΣΆΡ 14, υυϊτηδθονα, Ζί-- 

ΖΥΡμα, αϊοίργγτα, μδοασαρα, ἕασοριαίμ οἕ δομθγαὶ ἔγα-- 

οἴὰβ, ἐξ ατδ6 Θ᾽ υβάθμν Γατΐ σοπουῖβ, θαίσιαχ (αζάοχῃ Βοροπξ 
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ἘΚ. Ὅβατῖ, ὙΙ. [557. 5581 ἘΠ. Βα αν. (680.) 

πακόχυμα δὲ πάντ᾽ ἐστὶ καί τινά 7. αὐτῶν καὶ πακοστόμαχα 
καὺ ἀηδῆ, συῶν ὄντά βοώματα, χαὺ τούτων οὐχ ἡμέρων, ἀλλ} 
ὃν τοῖς ὄρεσι. διαιτωμένων". ἀπ αὐτῶν οὖν ἐκεῖγοι πλείστην 
ἔχουσι τρόφήν. 

Κεφ. λϑ΄. [Περὶ τῆς δὲ αὐτῶν τῶν φυτῶν τροφῆς.] 
Ὁὗ μόγον σπέρματα καὶ καρποὺς τῶν φυτῶν ἐσϑίομεν, ἀλλὰ 

Η ὅτ ,ὕ ᾿ « Α ν᾽; . ἐ ξ γ᾽ 
«αὺ αὐτὰ, πολλάκις: μὲν ὅλα, πολλάκις δὲ ῥίζας μόνον, ἢ 

ἀκρέμογας, ἢ τὰ γέα βλαστήματα, πατὰ τὴν ἐπείγουσαν ἕκά- 
στοτε χρείαν. ἀποῤῥίπτειν γοῦν εἰωθότες οὗ παρ ἡμῖν ἂν- 

7 ω ν " , η ἢ. “- ΄, - 
ϑρώποι τὸν τὲ χουλὸν καὺ τὰ φύλλα τῶν γογχυλίδων; ὅς 

ῥ 
Ζ. 5,,2 “ 

χοὺ βουνιάδας [558] ὀνομάζουσιν, ἐσϑίουσιν ἐνίοτε καὶ ταῦτα : Ἶ Ἅ 
ἂν ἀπορίᾳ καταστάντες ἀμεινόνων ἐδεσμάτων, οὕτω τε χαὶ 

ι »Ξ ὭΣ ᾽ τ 3 21. “ 
τὰ τῶν ῥαφαγίδων, καὶ τὰ τῶν καλουμένων ἐπιχωρίῳ φωνῇ. 

πο τς ΤΩΣ “ ΕΥ « 2 Ὑ 5, ΕΗ Ζ 
παρ ἡμῖν ῥαπιῶν. ἔστι δὲ, ὡς ἂν τιρὶ εἴποι, . ἘΟΠΕΡΕ ἀγρία 

τὸ φυτὸν τοῦτο. καὶ πύφεϑρον δὲ καὶ σία, “αὶ ἵπποσέλινα, 

καὶ μάραϑρα, σκάνδικα καὶ" κιχώρια,, καὺ χονδρίλας, χαὺ 

γιχγίδια, καὶ δαύκους, καὶ πλείστων δένδρων τε. καὶ ϑάμνων 
, [᾿ λὰ “: λά τ! ΕἸ ΄ - " Ἐ 

τὰς ἁπαλὰς. βλάστας ἕψοντες ἐσϑίουσιν οὗ ἄνϑρωποι πολ- 

ΑἸ τ θιΐγ, ὙΘΙΌΤΩ ῬΥΘΌῚ [ΠΟ] Γαπξ οὐητῖθ: ῬΥΔΘΐου 8 “πο 

Ά11αὰ ΘΚ τρῆ5 [απτ, ἀπ86 δὲ Πομιδοίανα Ἰαοαπαί,. οἱ οἶδο ξαπὶ 

ἐπ)ποσπᾶα: ὁὉ 18 ὕππιπα Γαΐ ῬαΡαΐντι, δὲ θουττι χυϊάθηι πο 

ἀοσαϑίποουτμη, [6 πὶ νἰΐατη 111 τιομείθτι8 ἄθσαπξ; 5. Θηΐπι 

Ἰπ ΓΙ θιζατη. 80 118. Ἐγιασέῖρτις. Ῥ] αγήσηπιγη. δοοϑαϊ, 

αν. ΧΧΧΙ͂Χ. [ὃς αἰπηθηίό, αἀποᾷ α Ῥ] απ 5 Ἰρῆϑ 

ξανοῖϊαυ  Νοη τιοᾶο Ῥ]αηΐαγιπη ἰδιηΐηα 86 ξτιοῖαβ, [δά 
οἴονται ᾿πιΐθργαβ Ἰρία8. Γαθρθητήπουο ταϑηαἴχητι8. (86 ρ6. δ. 61, 
φπῦτα Ῥαΐου ἀπτη τι σϑὲ πβοθἤΐαθ5, ταδίσθϑ ἑαπιΐπτα, δαὶ Γατσι- 
105, δι πουθ 1 σογυπῖθα, Νοῆταϊαϑ σεστίθ Ἡσπιῖη85, απδηι- 
ᾳάθηη Ῥαραστιτη (ατιαϑ δὲ Ῥαπίαἀα5 τπιομπηίτιδι}) [0116 δὲ. οατ]οῖι 
ΔΡΊσοτα Γαπΐξ [ΟἸ1|, τιον δα ἴδγηθη ῬΘπ σία τη 6]10015 
οἰρανὶ τρία ααόσαθ τπϑυιδανῖ, Ῥαυϊ τηοᾶο ἴπι υδατοπηϑ᾽ οἵ 

115, 488 ἀρπια Π08 τιοχηΐη6 ψϑυτθοιῖο τπαρία ἀρρ6]1απῇ: οἵ 

φαΐοηα παθο ῥ]αιῖα (αἕ Πο ἀϊοδυ) ἀρυ βῆ 5 ταάϊο!α. Αἄ πδθο 

Ῥγτεΐμσοι, ἤσμ, δαπδϑρέτη!; ξοΘπ σα] πγη, “Γοατιδίσοια, οἷοπο-- 

τΐατα,. πο πὙ Π]Π]4γη, σίπσιαίατα, ἄδποθσ δὲ Ὀ]ανΊππάυτιηι 417-- 

᾿Ῥοστπη δο. Φραϊίοιι ἕθποσα βουτηΐηα. οοοία,, ΠΟΙΙΐΠ:68. ξ8π|6 
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5. Ὅπατε. Ὑ1: [258.] ἘΔ. Βεῖ. τΥ. (ὅ8ο.) 
τς ἀοτς Κ -“ ΄ ΣῈ ΑΙ τ: Χ ᾿ ᾿" “- ΄, 

λάκις ὑπὸ λιμοῦ βιαζόμενοὶϊ,, τινὰ δὲ καὶ χωρὶς λιμοῦ, καϑά- 
᾿ -“ ΄ Ἂς ΄ 

περ ἔνιοι τὴν κορυφὴν τοῦ φοίνικος, ἣν ὀνομάζουσιν ἐγκέφα- 
λον αὐτοῦ. τί δεῖ λέγειν ἔτι περὶ τῶν. ἁπαλῶν ἀκανθῶν; εἰσὺ 

-- ΄ “ 3 Υ γὰρ αὗταί γε καὶ χωρὶς λιμοῦ δὲ ὄξους ἐσϑιόμεναι καὶ γάρου 
μέτριον ἔδεσμα. προσεπιβάλλουσι δὲ ἔνιοι καὺ τοὔλαιον αὖ- 
ταῖδ, μάλιστα ὅταν ἔν ὕδατι ̓“προαποζεσϑῶσι" διττῶς γὰἀρ-αὖ- 

Σαῖς χρῶνται; πολλάκις μὲν ὠμαῖς, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐψημέναις. 
ἀκανθώδη δὲ λέγω φυτὰ σκολύμους, ἀτραπτυλίδας, ἠούχγιόν 
τε χαὺ Ἀνίκον καὶ ἀτραγίδα, καὶ τὴν καλουμένην λευκόκανθον, 
Ξ [ .,5: “ Ἐν, τ “ ἔτι τε τὸ ἕτερον εἶδος τοῦ χαμαιλέοντος, ὧν ἔνια τιψὲς τῶν 

ι ᾿ 3 ᾿ - ».2 ΞΘ. τ οοΊθας ΜΌΝΕ ΡῈ ΤΣ τ 3 ᾿" 
ατὰ τοὺς ἀγροὺς ἐμβαλόντες εἴς ὅξος ἢ ἀλμῆν, - ἀποτίϑεν-- 
ται αὐτὰ, καϑάπερ καὺ τὰς γογγυλίδας καὶ. τὰ κρόμμυα: παὲ 

: 5 Ἱ “ 
τὰ ἀμπελόπρασα καλούμενα παὶ πύρεϑρα, ἕτερά τε τοιαῦτα. 
τούτου δέ πως τοῦ γένους ἔστὺ καὶ κιβώρια καὶ κολοχάσια, 

Ξῇ ι ΠΡ) Ε ἼΣ Π Ν 5... 4}. τ σῶν 
φαὺ τὸ καλούμενον ἀβαξον. πρόδηλον δ᾽, ὁτὶ πρὸς τῷ βοα- 
.χεῖαν τροφὴν διδόναι τῷ σώματι καπόχυμα πάντ᾽ ἐστὶ ταῦτα. 

χαΐ τιγά 7 αὐτῶν ἔστι χαχοστόμαχα, πλήν, ὡς ἔφην, τᾶν 
᾿ἀκανϑῶν ἄρτι τῆς γῆς ἄνισχουσῶν. ὅσα δ᾽ αὐτῶν ἐμβαλλον- 

δὕδοῦῖ [26 ρ6 τηδπᾶπηϊ; απαοάδηπι οἰἕαπι ΠΠΠ πσραηΐς απο, 
οἴ 41 Ῥαῖτηδα ΨΟΡ δ απᾶπηΐ, αἀποηὶ Ἰρῆπδ ΘΟ ΡΥ τα. 

ΔΡΡΘΙ]απΈ, Οὐᾶ δυΐδην Ἰοσπᾶ7 46 ἔθποΣῚ8 Πρ᾽ 15; τπαυιτιτι-- 

ἴπρ οαΐπι “δὲ ἱρίδθ οὔπι δοοῖο δὲ ῥᾳγὸ, Π1|Π16 οοσϑηϊὸ ἴΆη10; 

εἴααδ οἴδιβ ᾿ΐο 0] Έ 60 1115. ΘηηῈ ἐπὶ ΟἸδατ Ὁ Πάτα 1ρῆ5 δᾶ- 

"ποῖαπ!, γχαοίοεει αἸαγη ὉΥΤΒ Τὴ δατ16 Το ΡΠ οΥαῦ ; τιλια τοῦ 

οπΐτη. Ἰρῆ5. Ῥηατίδηι, ἴαθρα απϊάθιη οὐπαῖ5, ᾿πίου πηι διιΐθι 

δὲ δῃπίβ, Ῥοῦγο ΓΡίποίδϑ Ῥ]αϊεΐαβ ΔΡ06110 [οόἸγηηθν, δἴτα- 

οἴγᾶα, ὀΥγηριττη, οἠϊοιη, αἰταρίᾶα, εἴ «δῖ ᾿Γρίπαπι α1-- 

Ῥαπι “ποτ, Ῥυδϑίουθα ἤρθοϊθυα ΔἸτοτοτή οπαϊπμδϑθουεῖβ; 

φποτανα. ὩΟΏΠ]16. τα οὶ «αϊᾶδηι 1 δοθξιπι τπυτιατῆνα ἴτα- 
τοϊἐξοηΐθβ. τθρουσηξ θοῦθη τηοῦο, 40 Υγ80»48, οᾶθρ48, δὲ ατ186 

νοοαμπΐ διηροίορταία, Ῥυυθίμτοι; δὲ 4116 δ)πβπιοαί. Ἡπ7τ8 

δαΐθην ΡΌ που 5 Γατξ ΟἰροΥα, οοἸοσαβα, δὲ αποᾶ δραΐοιι πττ!- 

σαραῖϊάν. Μαδηλδἢτ ἤπυτην δαΐοηι δἰ, αποά οὐηηα ᾿παθς, 

Ῥναθίθσαμδμι αποεῖ οχίστιτιμ ΟΟΥ̓ΡΟΥ ἀαπί ΔἸ πλϑπέππη, [πο- 

ὁππὶ Θέατα ρύαντιηι βθηθγαι. Λᾷ Παθὸ χπδοάδτι ἐς, ἐρῇβ 

ποΣτατ ΠΟΙ ΔΟΟ αἰΐουαηξ ῥγδθίου.. (ξ 4151) ἤρῆταθ,, απαξ 

ὨΏΣΙΟ ὨΤΙΡΘΥ 6 ἴοΥΎα ΘΔ ΓΟ Ἰνξ,. Οτιδ6 σε Ὸ 6Χ ἱρῇβ 1 ῃτὰ-- 
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ἘΔ. ΟΠετέ. Ι. 1558 Ἑ4Δ. Βαῖ. ΤΥ. (ὅ8ο.} 

τες εἷς ἅλμην ἢ Ί ὄξος ἀποτίϑενται χαὶ φυλάσσουσιν εἰς ὅλον 

τὸν ἑξῆς ἐνιαυτὸν, ἐπικτᾶταί τι παρὸ 75. σχευασίας πρθλλης 

τικὸν εἰς ἐδωδὴν, εἶ μετρίως αὐτῶν τις χεύοιτο, καϑάπερ οἵ 

τε τῆς ἄγνου ̓βλαστοὺὶ καὶ οἱ τῆς τερμίγθον- ταῦτα μὲν οὖν 

ἐν τοῖς ἀγρίοις φυτοῖς. ἀριϑμοῦσι, καὺ. κοινῇ ΤερΣ αὐτῶν αὖ- 

τάρχες ἔγνωχέναι, χαχόχυμα πάντ εἶναι. Τξοὶ δὲ τῶν ἡμέ- 
ρων, οὔ κατὰ κοινὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἰδίις τὴν ἑκάστου δύναμιν 
ἐπίστασθαι, πολὺ κάλλιστόν ἔστι, καὺ μάλιστα τῶν συνεχῆ 
τὴν χρῆσιν ἐσχηκότων, ἃ καὶ δὲ αὐτὸ τοῦτο σπουδάζεται τοῖς 
ἀνθρώποις, ὑπὸ μακρᾶς πείρας βασανισϑέντα τῶν ἄλλων εἷ- 

γον βελτίω. καὶ τοίνυν ἤδη περὶ αὐτῶν ἐφεξῆς ξρῶ,, τὴν ἀρ- 
χὴν ἀπὸ τῶν λαχάνων ποιησάμενος. τς 

“Κεφ. Μ΄. [Περὶ ϑριδακίνης.] Τιροὔχριναν πολλοὶ 
τῶν ἰατρῶν τὸ λάχανον τοῦτο τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὥσπερ 
τὰ σῦκα τῆς ὀπώρας" εὐχυμότερον γάρ ἔστιν ἀὐτῶν. ὃ δὲ 
μέμφονταί τινες αὐτοῦ, μέγιστον ἔπαινον ἔχει καὺ εἴπερ. αὖ- 

τῷ ὡς ἀληϑὲς ἦν» » οὐ μόνον λαχάνων, ἀλλὰ καὺ τῶν εὐχυ-- 
μοτάτων τξ καὺ τροφιμωτάτων ξδεσμάτων οὐδὲν ἂν ἦν δεύ- 

τίατὰ δοθίπηηνθ ζ})}1οἱθτιΐθβ τεῤομπτπηΐ, δὲ ἴῃ ἐοξαμη ΔΙ ΠτΙ 

Γεαποηΐεμι δἤευναμπξ, 4} ἱρία ρυδοραταίΐουιθ νίτη απδη ἄδην 

Ῥτονοοδπηᾶδο δρρϑίεπί86 δοσαυΐνταξ ,, ἢ φαῖβ 'ρῇ5 τυιοάογαΐθ 

τιϊαίατ; οπ]πδιποῦϊ [Γαπὶ νἱμοῖβ ταυίοπθβ δὲ ᾿ϑγθρὶ πίῃ: 

Ἠδδο Ἰίαατια ἴπι Ῥ]αννεῖς Δσγ ΉΡτι5 ᾿πηηθγατΐ: 46 φαΐρτβ 1ᾶ 

ΘΟ πα ἴον το Π6 [απ ολαΐ, απο οἴηιου Ῥσουῖ ἔπητ [ποοῖ- 

Ουοᾶ νογῸ δα ἀομιοΠίοαβ αἰζηχθῖ, πολ σομαμυαμῖίου, [δα ρτῖ- 

γαϊίπα. δα͵αδααο Τουϊξαΐοπ ποῦο Ἰοπρα Ῥυϑϑίζατιε Πππηητη, Τα 6-- 

τὶς, δὲ ϑαυυχῃ ροι Ππηατα, ααΐραβ απ άπιο τπιθππον : 4166 θαι. 

ΟἹ 14 τρίατῃ 4 ποβὶ5 δχρϑίπιπίαν, αποᾶ 66 Ιοῃισα Θπρουϊοπίϊα 

ΘομργοΡραῖα Γαμπΐ οαδίου 8. ο8 υυδθβαηΐϊίοτα. Ὡς 115 ἰρίϊωτ 

ἀοίποθρβ σϑῦρα [αοϊδίητιβ, {πππηρέο 4} ΟἹΘΥΊΡι5 Ἰητέῖο. 
Οαρ: ΧΙ, - [Ὀς Ἰδοίπποα.] Μη] ταράϊοὶ, ᾳαδηηδᾶνπο- 

ἄπτα ἵγτιοϊίθτιβ διξταχητηθιι5. ἤοπβ, 18 μθο ΟἿτι8. 41115. οὐμηῖ- 

Ῥιι5 απέθροίπουττἑ; [ποοὶ δηΐμ 6Π8, απι81 4114 Ογηηῖα., 1811-- 

ὙΔΡΙΠΙοτ5. Οὐοᾶ δαΐοθι ἴῃ 80. ΠΟΠΜΠΗΣ τορυθμοπδαπε, 14 

τηδχῖθ 68 Ἰαπἀαπάτπι; «αοᾶ ΠΗ γονογα οἱ ποῦθε, τ 17] το Π 

οἴθστπι τηοᾶο, [βα τ ορέϊπιηϊ! αυϊᾶθηῃ) δἕ ταί πε Πηχηΐ (ποῖ 
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Ἐᾶ. Οἰμάνε. ΥΊ. [568, 559.] ᾿ ἘΔ. ΒΕΓ. τῷ. (556. 
τερον, αἷμα γὰρ αὐτήν φασι γεννᾷν. ἔνιοι δὲ οὐχ ἁπλῶς αἷμα 
λέχουσιν,, ἀλλὰ πολὺ προστιϑέασι; πολὺ; γεννῶν αἷμα λέγο»- 

τες τὴν ϑριδακίνην. ἀλλ᾽ οὗτοι, κἀν εἶ φρονιμώτερον ἐγπαλοῦς 
σι, μείζονά γὲ “ψεύδονται τῶν ἑτέρων" καΐτοι καὶ αὐτὸ τὸ- 
πολὺ γεννᾷν αἷμα λεγόμενον οὔ ἄν τις εὐλόγως μέμιψαιτο. 
δῆλον γὰρ, ὅτε τὸ τοιοῦτον πάντων ἂν εἴη τῶν “ἐδεσμάτων εὐ-" 
χυμότατον; εἴ γε πλεῖστον μὲν αἷμα, τῶν δ᾽ ἄλλων χυμῶν 
οὐδένα γεννᾷν πέφυχεν. εἶ; δὲ πλεῖστον. ἀϑροίζεσθαι φήσου-. 
σιν ἔκ τῆς ϑοιδα [559 κίνης καὶ διὰ τοῦτο μέμφοιντο, ῥᾷστον 
ἐπανορθώσασθαι τὸ ἔγκλημα, δυναμένων γετῶν ἐσθιόντων. 
αὐτὰς διαπονεῖσθαι μὲν πλείω, προσφέρεσϑαι δὲ. ὀλίψας, 
ταῦτα μὲν οὖν ἀπόχρη λέγεσθαι πρὸς τοὺς. ψέγοντας οὔκ; 
ὀοϑῶς τὸ λάχανον τοῦτο. γινώσπειν δὲ χρὴ; πάντων τῶν 2α- 
χάνων ὀλίχιστόν τε καὶ. καπόχυμον αἷμα γεννώντων; ἔχ τῆς ϑοι- : 

δακίνης οὐ πολὺ μὲν, οὐδὲ κακόχυμον;; οὐ μὴν «οὔχυμόν: γε, 
τελέως αἷμα γίνεσθαι. ἐσϑίουσε δὲ αὐτὴν ὡς τὰ πολλὰ 
μὲν ὠμήν" ὅταν δὲ εἴς σπέρματος γένεσιν ξξορμῶν ὕπάρξη-. 

φὔτητουτατ οἵδε (βοππάπη, ϑδῃρτιΐπθηη Θαΐτν᾿ αἰτιηΐ [Δοἴτε-: 

ΟΕΥὰ ΒΘΠΘΡαΥ; ΑΠῚ γευὸ πσπ ΠρΉοΣΙ ΤΟΥ. Γἀγιρτειαθην ἀἸΟαα).: 

1ϑἃ τητήξατη αἀἸταισυηξ, Ἰδοξασαίη [απ στεπιθυα ὙΠ  Επν σ6η16-- 

ΔΕΥΘ Δ βγΥοανιῖθβ. ΔῈ Η1, θδηλῇ ᾿ αθαϊοι5 Ρυαθπτβ ἐρίδμ,": 

δοουίανιξ, τηδρὶβ ἐδηγθι ΠΊΘῊ ΕΠ Ή ῸΥ 55. ἑν ε ἘΠ 16 Τρ ίατα; «πο 

χα] ξατῃ, [ατι συϊη θην σθηθλ δ, Ἰθηῖο ῬοίοΙς ἴπ δα ἴπτθ σερτο-: 

μεπάσγο; Ῥου[ριοατιτ Θπΐμι δἢ, ἀπο οἰθῖ15 15. Γποοηι ποθ 6: 

τϑὲ οπχηῖτιτη ΟἸ ΒοΥτγα ΟΥ̓ ΔΘ Ἐδητ εἰ ΠΤ πυυτη 9,1 Β' αυΐάοτι Γπὰρξϑ ἠδ: 

ξατα [ατπιραΐμιθηι απ] θη Ὁ] αν πγατη, δἸουτισα αἰιίθτη Ἐπ ΟσΌγτιπι ἢ 

ἀπ] στη σοηθγαγοῖ, Οποῦᾶ ἢ αἀἰκογῖαῖ, 6δχ Ἰδοξποδ,  ῬΠνάνητα 

[ἀπιρυλνιῖβ δοθοῦν αΥΐ, ἴα Θοατιθ ἱρίατα δοσιοπε, ἔβοΠΠγητιια οσΐξ, ἡ 

«πο ομήϊοιπεπέ, οἰπθηᾷατθ, ἀπᾶτα Ῥοίπατε, αι Ἰαοξίοῖβ νοἴσιτι- - 

ἴαγ., ἸΑΡοτομὶ φαϊάθιν δαροσο; ἀρίαντη δαΐδας ΘΠ. ὙοἸλητιογο; " 

όσα Ππδθο ἀἸχεῖτε [ιβοῖαὶ αἄνοναβ θο5,. «πὶ οἱὰ5 πόθο ποῖ 

χροΐ νἱξαρογαηΐ, δϑεῖσε δαΐθτα σοηνθηῖ, αποά, απτιηὶ ΟἹοτα 

ΟΙΆγα. [ἀγιρτι ποτα. δι ρυιαινξ Ῥάτιοι ΠῚ πττα 80 ῬΥΑΥῚ [αθοῖ., 18--: 

οἴπσα ποῖ τλθ! πητὰ αἀαϊάθη σοποῦαΐ, Π6 616 τη8}] [Γαροῖ; ἥοπ 
ἴάραθυι ΟΥπτνο ἸΔτι 4 018ῃ5: Μαπάπηξβ δαξθιη: ἀρίαμα αἱξ θ1ιι- 

τρασσ αὐ ὥ θην οντιάδτα: απττα ααΐετη 86 Π{8{15 ἐδτοροσδ. δοοῖ- 
ΟΑΤΕΝ ΒΒ ΤΟΜ. ὙἹ-: ἢ Ἐτ Ξ 



᾿βὴηασ΄: ἽΜΔΗΝΟΥ ΠΈΡΙ ΤΡΟΦΩΝ ΔΎΝΑΜΙ. 

᾿ΈΔ. Ὁδατε, ΟἹ. [659.1 ἘΔ. ΒαΓ ΤΥ. (53ο.) 
ται ϑέρους ὥρᾷ, προαφεψήσαντες ἐνὕδατι )λυκεῖ, τ προσφέῤονταὶ 

δὲ ἐλαίου καὺ γάρου καὶ ὄξους, ἢ διὰ τινος τῶν ὑποτριμμά- 

τῶν, χαὺ μάμστα δσὰ διὰ τυροῦ σλευαϊζονταὶ: χρῶνται δ᾽ 

αὐτῇ καὶ πρὶν εἰς "αὐλὸν ὁρμῆσαι πολλοὶ δὲ ὕδατος ξψον»- 

τες, ὥσπερ ἀγὼ γῶν ἠρξάμην ἀφ᾽ οὗ τῶν ὀδόνξων φαύλως 

ἔχω. ἰδὼν γάρ τις τῶν ἑταίρων ἐν ἔθει μὲν ὃν μοι ξ3 πολ 

-λοῦ τὸ λάχανον; ἐπίπονον δὲ νῦν ἴσχοντα τὴν μάσησιν; 7 εἶσ-- 

ηγήσατό τὴν ἕψησιν, ἐχρώμην δὲ ϑριδαλίναις. ἐν νεότητι 

μὲν. ἐκχολουμένης μοι συνεχῶς τῆς ἄνῶ γαστβὸς ἐμψύξεως 

ἕνεκεν; ὁπότε δὲ εἶς τὴν αϑεστήκυϊαν ἡλικίαν ἧλον; ἄκος' ἤν 
μοι τὸ λάχανον τοῦτο τῆς ἀγρυπνίας, ἔμπαλιν; ἢ ὡς ὅτε μει- 

οἄκιον ἤν; 2 ἐσπούδαπότι Περὶ τὸν ὕπνον: εἰθισμένος τε γὰρ 
ξχουσίως ἀγρυπνεῖν ἢ ἐπὶ γεότήτξοι; 2 ἅμα ἐε "αὺ τῆς τῶν σταρα-- 

«μαΐζόντων ἡλικίας ἀγρυπνητικῆς. δῦσης:; ἀκδυσίως ἀγρυπνῶν 

ἐδυσφύρουν; ἠαξ μοὲ μόνον ἀλεξιφάρμαϊον ἀγρυπνίας ἤν 

ξσπέρας τἐσϑιομένη: ϑοιδαλίνη. λέγω δὲ οὐκ ἄλλο τι ϑοιδακί- 
57». ῆ ὃ πανγτεὰ οἱ γῦν ἄνθρωποί» καλοῦσίν ϑρίδακα; ἐπεί τοῦ. 

δοτο [6[6. δὰ [ογμλοὰ ῥέοδαδδιάαπι δοορδυϊξ, ἴπ ἀαίια, ἀμ]οὶ 
“φχαθοοοίδτα Γπγητηξ οὐεπι 0160; σάγο οἱ δοϑίο, δὰαϊ Ομ ΠΊ 8}1-- 

᾿4πο [4] Γαπποητοσθτα οὐ ϊχπθητοχυηννθ, οὲ δου πὶ Ὁ ΟΕ γῆ; . 

απᾶ6 οαχῃ οαἴδο ραυααΐαῦ. ῬΙ]ουϊατιθ αἴχΐου Ῥυῖτ5; ατιδγη ὅπ 

-οδαΐοι αἰτατραῖ; ἐρία τιξαπταν ἀαητιαὸ ἱποοαπθηίοθ; ἀπιδά ορο 

χιῦτιο, ἘΣ 400 ἀθηΐε8 010] τλ616 Βαροϑμΐ, ὀοόρ᾽ ΤΙ4δοτό. Οὐϊάδην 
δπΐπὴ τπθογ αἱ ΓΟ ΔΑΊ ατη δοπΓρί δαῖτ; οἸτπιὰ 14. 7αῖη ΟΠ πῇ αὐ ἄμα 
χη] 66 ὁσπΓαδέαι; ἥππὸ σοῖο ἀ ποι]. παρόγδ τλδπάποα- 
Ἴοπιθηι, ἀἰιόξου ταὐ μὴ ὅη1::) τι ἐρίπππι ὁοσιαδγθῖα; ἀδίδία αἷι- 
ἴδια 7 αν η111, ααθια ἐαὶ 1 σόπε  θπΐτι8 Ὀ1Π6 δ πὸ ἀητοβαγεϊαν; 

Ἰδοῖποα, 40 ἱρίατη χϑροιρϑῥανοτ, ἩλΘθάΥ ; αητη. νϑτὸ δὰ 

αοϊαίουα ἀροΠπαπίομη Ῥϑῦγοπὶ, ποὺ οἷπ8 Ζα1Ὲ χοΐμὶ ἄψξυ[π5 

Ὑ1Ρ11145 τοῦτος ;: ἕμπποιοηΐμα; σολίτα δῷ ἱτὶ 7ανοπταΐς; ; [ογα- 

γτατι τη ἀραϊξα ΟραΓα Ομ ΟΠ ΠΑΡ τη, συᾶνα ϑηΐτη: ὙΔ1Π| δοραῖς 

Ῥτγδοῖου. ψοϊυπίαϊθμι νἱρίίᾶτα, αᾳυοα χαϊηὶ αὐοϊδεραὶ, ρϑτεπι 
ᾳποᾶ 1π ἡανοπίαΐε τηδεὲρίδ Προ μέβ τ ρ11118 αΠπονόνδηι, Ῥαχπι 
ᾳποᾶ ἀδο!πδηαπὰ ἀθίαβ δα νἱρ 188 δαἀπιοάμηι δὲ ργορεπία. 
Ἰΐαψιθ Ἰαοίποα νϑίροσθ, φοταηηάτια ππϊοιμπὶ χτηΐ ν σ! Πάυτιμ 
δγαΐ τοηθαϊαπ,  ἀ(ὑοίοντιαι ϑριδακίνην Ὁ11}11 αἸϊα νοοσο; 

᾿ἀπ8η ἀπο πτῖπς Πποχοῖποβ ϑρίδαπα Δρρο!]αΐ, «ααπδοφαζάοιι 
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ἘΔ. Ομιατῖ. σΊ. Ε559.1 ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (255.} 
πὰρ ἡμῖν ἕτερόν τι λάχανον᾽ ἄγριον ὀνομάζεται ϑριδακίνη; 
᾿παρά τὲ τὰς ὁδοὺς φυόμενον, ἐπί τε τοῖς ὑψηλ οἷἴς τῶν τά- 
ῴρων; 3 ἔτι τε κατὰ τὰς παλουμένας λιβάδας. χαὶ πολλὰς τῶν 

ἀσπόρων χωρῶν. .- ἔστε δὲ μιερὸν ἔκεῖγο. τὸ λάχανον, οἷόν 
περ ἡ ἄρτι φυομένη ϑοίδαξ ἡ κηπευομένη, καΐ τι καὶ βραχὺ 
πικρότητος ἐμφαίνει, ̓  καὶ μᾶλλον ἔτι κατὰ τὴν αὔξησιν, ἐχ- 
καυλῆσαν δὲ καὶ πάνυ σαφῆ τὸν πειδρὸν ἔχει χυμόν. ὅμοιον 
δέ τι λάχανον τῇ ΘΟἸΘΟΌΙΡΙΙ, ἰθι καὶ ἣν ὀνομάζουσι χονδρίλην 
ἐστὶ, καὶ ϑᾶττον εἴς καυλὸν ἐξ ἔξοομᾷ, πιμρρότητα σαφεστέραν 
ἔχων παἴ τιψα λίσχρον τὲ Χαὶ λευκὸν ὀπὸν, οἷός περ ὃ τῶν 
τιϑυμάλλων ξοστὴν, ἀλλ οὐ δριμὺς, ὧς ἐκείνοις; ᾧ πρὸς ἄνα- 

κόλλησιν ἐνίοτε χρώμεϑα τῶν ἐν τοῖς βλεφάροις τριχῶν. ταῦτα 
μὲν οὖν ἄγρια καλεῖται λάχανὰά πρὸς διοβισμὸν τῶν Ξηπαίων, 

εἴρηται δὲ μιαρὸν; ἔμπροσθεν. περὶ αὐτῶν κοινῇ. περὲ δὲ τῆς 
πηπευομένης ϑριδακίγης τῆς ἅπασι συνήϑως ἐσϑιομένης. τε χαὺ 
καλουμένης ϑρίδαπος ἐν κεφαλαίῳ πάλιν ἀναλαβὼν ἐδῶ 
μνήμης ἕνέχεν, ὡς ὑγρὸν μὲν ἔχεὶ τὸὐ χυμὸϊ καὶ ψυχρὸν; οὐ 

ἃρπᾶ ποβ αἴτιά φαδάάεη! οἷ οἷπβ ἀρτοῖῆβ, ἀποᾶ ϑριδακίνη 
Ὠμπουραΐαν; αποᾶ 1 ὙΠ8 ρ5. πιδίοιττιχ, δὲ Ἰοοῖβ ἕο αστμπ 

διη Π θα Πουῖρτιβ, δ Ῥυαθίεσθα μορβοῆς ἀαποῆδνα (χάᾶα 2ιβά- 

δὰς ἀΡ)»6 118) ὧς ρίθυίβαιιθ ᾿που]εῖ8. Ἐχίσατπη πίε ἢ 14 

οἿπ5, 1 Πᾶν ἰαοξαόαθ πο δ ἢ5 ππτίο ὨΌΠΡΟΣ δπδέδο, ἍΠΙΔΥΟΥ 5-- 

ἀπὸ «υἰάρίδαι ρῇαδ [6 βεγί; δὲ ππυϊέο δαμτιὸ τιαρῖβ, ἄππι αἄο- 
Ἰείοιε ; ὉΙ ἀπίθηι δαυ]οῖη: 78π| ῬΥοδΦυβτουτέ, ΓΑρΡΌΤ Θὰ δυπατητα 

Ἠαῖσοξ. γ61 υὐδη τε Πα ΠΠηλτπι: Ρονχὸ Βτιῖς ἸΔοίπιδδο. απ ρυϑον 

1όγϑα ΟἸτι8 68 Βυηῖϊθ, «αατα Ὁπομ ἀν Π]αῆι ΔρΡΈΠαπξ, αιᾶδ δἰ- 

Ὧπ5 τὰ δαυϊοία ἃ Γτριδ, - ἀὐλάυτιἀϊποιηα δ ̓ταρϑὲ χπᾶρὶβ Ῥοτ-- 
ξριδπατὴ δὲ Ἰθηξιηὶ ἀποπᾶδμ Γαδοτηὴ ΔΙ υμπ 46; ΟΠ) αβιποαϊ 

οἱἐ ΠΕ γ ππϑ]Π]ούτιτα Γηθοτι5,, ποὺ ἑαλπθη. αδου ρευπάς πὲ 1116: 

πππλα τα Ἰατεγἀπχή 1ρίο δα 6 ΕΠ νάτιτη ῬΙΠ ΟΣ χη, αἰ 1 ραῖρθτο 

Ῥ15. Γάπε, “δομιθοπάιμη. Ηδ66 1ριξα ὁ᾽6ῦα; πὸ αὖν πογίδη- 
ΠΡτιβ [ϑοθυ δια; ἀργοῆίὰ πππδαροηΐατ,, ὅθ ααΐθτιβ ρατῆο 

ἃπΐθ ΘΟΣΩ ΟΡ ἐγδαταητι8. 106 Ἰασέποα δπίοιη πουέοπῆ, 
παλτὰ Ομῆτι88. τηδηᾶογο οὐ ϑρίδαμα Ἠοταΐπαγο Θομ ποτ ηΐ, 

Γαχητηα πὰ ταν πὴ Πιοιποτῖδα οατιία ταρεΐθηβ ἀϊδαία, τρίαμι 

Πιῤοαγα αΐάεια μΆΡεγ 6 ἐγ σίσῃ δὲ Πτυγήᾶτιη, ποῖ ἑαπτδα 

Ἦν 2 



θ.λ8 , ΤΑΔΗΝΟΥ͂ ΠΙΗ͂ΡΙ ἸΣΟΦΩΝ 4ὙΝΑ͂Ι. 

Ἕᾶ. Ομ, ὙἹ, [860 ὅδο.1 Ἐάᾶ. Βα ἵν. (630. 551.) 
μήν γε καὶ (231) -“κακύχυμός ἔστι. διὰ τοῦτο οὖν οὐδ᾽ ἀπε- ᾿ 

πτεῖται τοῖς ἄλλοις λαχάνοις ὃ ὁμοίως ̓ οὐδ᾽ ἐπέχει τὴν χαστέ- 

θᾶ, ὥσπερ, οὐδὲ προτρέπει. καὶ ταῦτ εἰκότως αὐτῇ συμβέβη- 

μεν μήτ αὐστηρόν. τέ ἐχούσῃ ; μήτε στρυφνὸν, ὑφ᾽ ὧν ἴσχεται 

τοὐπίπαν ἢ γαστὴρ » ὥσπερ ὑπὸ τῶν ἁλυκῶν τε καὶ δριμέων 

-παὺ ἰδλως δυπτικὸν ἐχόντων, τι προτρέπεται πρὸς ἔκρισιν, 

ὧν οὐδ᾽ αὐτῶν ὑπάρχει τε τῇ ϑοιδακίνη. 
'Κεφ. μα΄, [360] [Περὶ σέρεως.Ἷ Εἴτε τοὺς παρὰ Ῥω- 

μαίοις ἔντύβους͵ προσαγορευομένους μόχθου! ὠνόμαζον οὗ πρόσ- 

ϑὲν ᾿Αϑηναῖοι σέρεις,.. εἴτε τινὰ καὶ ἄλλα τῶν ἀγρίων λαχά- 

ψων φυτῶν, οὐκ ἀκριβῶς ἔχω φάναι. οὗ δ᾽ ὕντυβοι ταῖς ϑοί- 
δαξι παραπλησίαν. ἔχουσι τὴν δύναμιν, ἀπολειπόμενοι χαϑ' 
ἡδονὴν αὐτῶν καὶ τἄλλα τὰ τς ας ΕΠ ΠῸν περὸ 90ι- 

δακίγης. 
Κεφ. μβ΄. Ἐπροὶ μαλάχης. τ τ λοὶ ταύτης ἑτέρα 

τῆς πηπευομένης ἡ ἀγρία μολάχη,. καϑάπερ τ ϑρίδαπος. ἦ 

ϑριδακίνης διαφέρει. δὲ τῶν δμοειδιῶν ψυτῶν ξυφότητι μὲν 
τὸ ἄγριον, ὑχρότητι δὲ τὸ κηπευόμενον. ἔχει δέ τι καὶ γλίο-: 

ὌΓΑΝΣ εἴα ἴασοι; ἀπό ὅτ, τὲ πεάπο φοοίοσθ οὐπηΐπο ᾿Υ θα, ἡ 

ὅτπο ταοᾶο τοψαδ, ὅ]οσα, πϑαῖθ σαμέρθηι Πἰϊαΐ, ἀπόμπαᾶπιος- 

ἄστη οἔΐδτῃ χιος ῬΣουῖδοε; απ|86 Ἰρῇῆ 7ατα αοοίἀτινξ, «θτη1 118-- 

4π|6, δα βου, τιθαὰθ δοουθὶ αὐϊοααδηι Βαρθαί, 4 ααΐθιηιβ 1 

ἘΤΟΥΓαγα νϑηΐον. ΠΠΙταγ ; «ποιηδαγηοαμγι 4 [4]Π15. δὲ. δουἹ- 

Ῥὰβ οἷ οὐηηῖτιο ΔΒ 115, (86 στα απαπάδην Βαροπὶ ἀθέου σθαι, 

εἃ ἐκοτοίίοπεμι ᾿ποὶἑαΐαν, ἀπογαχα οξίδπι 181] Ἰδοίασδα ᾿πιοῇ: 

- Ο4ρ. Χ11. [Ὁ 6 [6γ1.} Νυπη, «(105 [0105 Βοηπδτ 1π- 

Ἐγθο5, ΔρΡ β!]αυΐ, -σϑίευοβ ΑἸμθηῖθηα5. ἴοσοβ ἀπηΐαχϑε. ποτηῖ- 

πα ϊηΐ, δῃ. οὐ 4Π|ἃ ἀπδϑθδγη οἷθυα ἀρυθδ, πόαπθοὸ σογίο αἷς 

Ὥστηατθ (ὐδθϑίϑγμσῃ ἸπΈΣ Ταοι]ξαῖθη Ἠαροπὲ Ἰαοὶποῖβ. αάῇ-- 

Ὑ116π|, Πιαν]ξαΐα ἕούπθη δὲ 8515, 4π86 ἔργα 46 Ἰδοίπιοίβ 7116- 

χπΐ ΟΟΠΙΡΥ ΘΗ ο[α,. 4 ἱρῆδβ το ποατηίατ. 

Οδρ.. ΧΠΠ. [0)6. πιαῖνα.} Οποηιδάπηοδπχα. Ἰδοίπιοα 
ΘΟΥΘ ΙΗ 8. 40 Βογιθη!, τὰ ππαϊνὰ ΔσΥθῆιβ. ἃ [αἰΐνα οἱ ἀϊνοσία; 
ῬΙαπίαθ. ξαΐπ ΘΟ ρΈΠΟΥῈ5 1π 60 ἐπα υ [8 Δ: ΠΠ46πέὲ,. φποᾶ ἀρτθ- 

15. φυϊάεια Ποοϊίαϊο, [Γαὔγα γοτὸ τυυατίαία ἰαρεγαῖ. Ῥοτ- 
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ἙἘᾷ. ΟΒασε. ΡῈ [560. Ἑὰ. ΒΑΓ. τν. (5: .) 

χρον κατὰ τὸν χύλὸν ἡ μαλάχη, τῆς ϑρίδατος οὔκ ἐχούσης, 
ἀποκχεχώρηκέ τε σαφῶς τοῦ ψύχειν, ὡς χαὶ πρὸ τῆς ἐδώβῆε: 

ἔνεστι γνῶναι; ̓ χαταπλάσαντά τι τῶν ϑερμῶν παϑῶν, οἷόν. 

πέρ ἔστι τὸ ἐρυσίπελας, ἀμφοτέροις ἕν ᾿μέρει τοῖς λαχάνοις. 
ὥσπερ καὺ ποιοῦσιν οὗ ἄνϑρωποι, τρίβοντες ἐπιμελῶς τὰ μα: 
"λακὰ τῶν φύλλων ἄχοι τοῦ λειότατα γενέσϑαι.: γνώσετας 

γὰρ. ἐν τῷδε τὴν μὲν ϑοίδακα ψύχουσαν. φανερῶς, μετρίαν. 

“δέ τινα καὶ οἷον ΣᾺΣ ϑερμασίαν. ἔχουσαν. τὴν μοαλάχην:: 
ὑπέῤχεταε δὲ τὸ λάχανον ῥᾳδίως τοῦτο, οὗ διὰ τὴν ὑγρότητα 
μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν γλισχρότητα; καὶ μάλιστα ὅταν ἐλαίου: 
τε καὶ γάρου δαψιλῶς τις οὕτως συγκατασείῃ., “μετρίως δὰ 

ἔχει χκαὺ κατὰ τὴν ϑρέψιν αὕτη.: τῶν τριῶν δὲ λαχάνων τού-: 
τῶν εἴ πααϑαβάλλοις τὸν χυλὸν, ὃ μὲν τό: τεύτλου λέεπτομέ: 
ρής ἕξ καὶ δυπτικός ἔστιν, ὁ δὲ τῆς. μαλάχης παχύτερός τε 
καὶ γλισχρότερος, ὃ δὲ: τῆς ϑοιδακίνης. μέσόθ ἀμφοῖν. ΄ . 

Κεφ. μ.. [Περὲ τεύτλου:] - Πάνάχην μὲν "ἔφην. οὐ. 
μόνον ἥμερον, ἀλλὰ καὶ ἀγρίαν εἶγᾳέ τίνα, καϑάπερ. γε καὶ 

τὸ ἴποοο πιαῖνδο Ἰοπέος ατΐδατα ἐποῆ;  4πὶ Ἰαοίτοαο τι ἢ ἰπεβῖ, 
4 το[εισεγαπάοατιε ἀΡεῇ μέγ βρῖξαθ: “14. αυοᾶ- δέξοσῃ δπΐθ, 

4ύδη οἄα5, ἐμέο Π165,. θὲ πιξχταπατε ΟἸ115. ὙΠ οι ππν ΌΔΠΔο; Ὁμ1--΄ 
Ρΐδχα «ἰδοιαὶ, αἰ ᾿εὐγπροδ, δαϊαραϑηναῖῖς τοοᾶο ΔΡΡ]οι6-᾿ 

τίβ; αποᾶ δἴΐατη ντίσο ἑδοίαπξ, ἰδποτα {0116 ἀΠροπίοτ δά 
ἐχδοίπιμα ἰδθνόσθηι οπέθγθηϊοβ; ἐδ πΉ 65 δηΐπὶ ἔπ Βοο οαἴα- 

ῬΙαϑπιαῖα Ἰαοΐπσαμπι πε ἄθμ, τη 6 Ὴ 1616. ὙΘΕΡΊ ΘΟ ΥΘ,; πιϑν αι 

δαΐδων οα]οσθα ααθμάδγῃ Πάρου. τἡοάογαΐξαμη ἀῸ ϑ 8]. τορὲ- 

ἄπ. (Οὐδοἕθγττα Βοο οἱ ἔδοὲ Γαραποίδαν, ποῦ χποᾶο ᾿γχο-- 

Ῥίοσ Ἡπιπη ἀϊζαξοτα, νοζατη οἴδη ρχορέεσ Ἰθηΐουθιη, δὲ βοῖ -- 

ἤχγαπσα ἀπδᾶο ατιῖ5 οαπὶ Ο]6 0. οὲ, ράσο σορϊοίίιῃι τρίιπι Γαχιτ 

Ῥξουϊε, - Νυΐὲ δυίΐεηιν οἷ ἐρία γηδαϊοοχίίοεγ.. ψεσυαα ἢ ἐσίαπν 

Βογαμ ΟἸΘΤππ ἵποσαπι ΠΟΙ ΥαΥ 5, θεῖα φαϊάθη “ΘΠ 

εἴ ρατίλτιτα, ξετροπαίηνο ἑαῤα!αίε 8Π. ργαθάϊξαβ, πιαῖναθ δὰ 

ἔδυ οὐδ 8 πηϑρίὶβ. δ οἱ Ἰϑηδαδι. Ἰαοΐμοαθ πίθου αἰγημπαῦπδ 
οἢ τηραϊα5. ; : ἜΣΣΩ Ἔ 

σαν. ΧΠΠΙ. [ἢπξ θεῖα. Μαϊνᾶτπι ᾳυτᾶσπι; τὲ ᾿δοίυ-- 

ςαμ, ἀϊκίηλα ποῦ τποᾶοὸ οἴ. [α ὕναμν, [ςα Αἰνάν οὐζάνι ααι-- 



'829ς0ς. ΤΑΔΉΝΟΥ ΠΈΡΙ ΤΡΟΦΩ͂Ν «ὙΥὙΝΑ͂Ι. : 

ἙΔ. ΟΒμαδτε. γι. 1ὅ6ο, 561.} ἙΔ. Βεῖ. Ιν. ὅ5., ) 
ϑριδακίνην. ἄγριον δὲ τεὔῦτλον οὐ ἔστιν,, εἰ μή. τι ἄρα τὸ 
λάπαϑον οὕτως ὀνομάζειν. βούλοιτο. χυλὸς δ᾽ ἐν τοῖς τεύ- 

τλοις εἶναι φαίνεται ῥυπτιαὸς, ὃς καὺ τήν γαστέρᾳ πρὸς ἔ- 

κρισιψ ἐπεχείρει » καὶ τὸν στόμαχον ἐνίοτε δάκνει, καὶ μάλισὲ 
ἐκείνων, ὅσοι περ. ἂν εὐαίσθητον αὐτὸν ἔχωσι φύσει, καὶ 
διὰ τοῦτο καποστόμαχόν ἔστιν ἔδεσμα πλεῖον βρωϑέν. ἥ τρο- 
φὴ δὲ ἡ ἀπ αὐτοῦ βραχεῖα, καϑάπερ ἢ ἀπὸ τῶν ἄλλων λαχά-. 

γῶν. ἐπιτηδειότερον δὲ αὖ ἔστι μαλάχης εἰς τὰς κατὰϊ τὸ 
ἧπαρ ἐμφράξεις,. ἔτε δὲ μᾶλλον, ὅταν μετὰ γάτυδο ἢ πάν-͵ 
τῶς 7 μετ' ὄξους ἐσϑίηται. καὶ τοῖς ὑποσπλήνοις δὲ τὸν αὖ- 
τὸν τρόπον ἐσϑιόμενον ἀγαθὸν )ίνεται φάρμακον" -εἰκότως 

: γὰρ ἄν τις αὐτὸ φάρμακον εἴποι μᾶλλον, ἢ τροφὴν ; ὅταν 
οὕτως ἐσϑίηται. καὶ τοῖς ἀνθρώποις δὲ ὁρῷ σχεδὸν ἅπαντα 

, τὰ τοιαῦτα δίκην ὁ ὄψων;. οὐ τροφῶν ἐσϑιόμενα; καϑόάπερ ἐνίο- 
τε καὺ πράσον Ὁ καὶ γλήχωνα : καὶ ϑύμα: καὶ ὀρίγανον, ἔτε τε παὺ 
ἀρύμηαυθν, καὶ σκόροδον καὶ κάρδαμον, ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα. 

- Κεφ. μδ΄, [361] [Περὶ κράμβης. Καὶ ταύτην οὗ πολ- 
λοὶ μὲν ὡς ὄψον ἐσϑίουσιν, ἰατροὶ δὲ ὡς φαρμάκῳ ξηραίγοντι 

ἄστη 616 Ὡρτοῇόιε; πῃ118 ἀπέομι Ῥοΐα: 6: ἀρτοῆίβ, τὴ τίς 
1αραΐμβυνν 116. πογηΐηαγο 6. Θποοιαβ δτιΐθιη Βοίατιπι ἰον- 

᾿δοπθὶ ἢν Παθ6ὲ παν βο δι ϑᾶθο, τῖῶῤνρ ψεπίσοπι δα. Ἔχοουποι- 

δύ δχοῖίοι, οἵ Ποηηδοιατη ἐπ όγάμτη ἡπουαϊοθξ,, ρυβϑίθνιτην 
«οἱ παῦρα [Θαα οχϑοίζουα 6 ργυαθᾶϊξαβ., Ὁ 1ἄσπο Θἀπ] αι 

14 Πουπαομο οἵδ ποχίτμι, ἢ Ἰαγρῖπιθ Γαχπαίατ. . ΟΟΥΡουὶ δαΐθπι 

αἱ. ἰρία, πὶ 40 .41115. ΟἹΘΥθτι5.;. ραποτπν 4] 1πηθυξημ. δοσοάτε, 

ψογα ορἢτιοίπηη ποραυ, θεία μηδρίϑ, 4ίδηη τπαῖνα; ἀροΥ]ΐ, οἵ 

«ὙΔΌ]Ο γηδροῖδ, ἢ. οὕτα ΠΠΔΡΙ; δτιΐ; οπηπΐηπο []ΐθ ὁπι δοοίο 

χλαιδαίῃτ- Τλέποῦ5. Ἰΐοχτα θοἄθμν ποῦο [ὰγηρία τ{116 6ΠΕ ταθ- 

αἰσαιμθηπη 5. 7αχ 6. Θαἴτι ααἷ5. Ἰρίαπι 118. πγᾶτι[αγη' τὰ ΘΠ Ἰοατηθη-- 

ἴα Ῥοτπ8. «πδγα ΔἸ παθηΐατα ἀπ ουτ, Ψιαοππιβατθ Ἠοσπτῖ- 

65. δε "οιηηία ο᾽ ϑπι οί οΡ[οχάοντηπ, αϊοπ ΔἸ ορΐοττιπι, 

νἴοο Ἔἤίατθ, . φπμθιθαπηο τη. δίίδτα ᾿ἱπίογάπχηα Ῥουυτιπῖ. τπδᾶτι- 

ἀαχῖ, - οἵ Ῥτηθρτυΐ,,. {ΠἸ  λττπ, οΥΐσϑύτιιι, Θαθρϑσα; Ἐ:πείεῦεα 

οἵ ΔΠτπτὰ οἱ σαν ἀδηγθτ δὲ 4118 18 8θτι8. 

τοττι δ»: ΧΙΑΨ. τ 06. Ῥναπιοα.} - Ηδπο 4αοάπα 60 655} 

αἰ ορίοπίατα; πιατατιηΐ.. χηθατοὶ δτιΐθη. τιῦ᾿ Ποσαγδ, πηράϊοα- 
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χρῶνται, λέλεκτα: δὲ περὶ αὐτῆς ἤδη μέν τινὰ κἂν ταῖς τῶν 
φαρμάκων δυνάμεσι, , τάν τῷ πρὸ τοῦδε συγγράμματι; καὶ 

γῦν δὲ καὶ ἐπὶ χεφαλαίων εἰρήσεται; τὸν μὲν χυλὸν αὐτῆς 
ἔχειν τι καϑαρτικὸν, αὐτὸ δὲ τὸ σῶμα κατὰ τὸν τοῦ ξηφαί- 
ϑοντος λόγον ἐπέχειν μᾶλλον, ἢ προτρέπειν εἰς ὑπρχώρησιν. 
ὅταν μὲν οὖν ἐχπρίνεσϑαι βουλώμεϑα: τὰ κατὰ τὴν γαστέρα, 
πλησίον κειμένης τῆς κακκάβης , ἐν ἥπξρ ἂν ἐψημέψη. τύχῃ 
μετὰ ὕδατος, ἀνασπῶντας αὐτὴν εὐθέως ἐμβάλλειν χρὴ τοῖς 
ἀγγείοις, ἐν οἷοπερ ἐσχεύάσται τοὔλαιον ἅμα τῷ γάρῳ, δια- 
φέρει δ᾽ οὐδὲν, εἰ ἁλῶν ἀντὶ γάρου λαμβάνοιτο. ξηρᾶγαι δὲ 
ὑγρὰν γαστέρα β βουληθέντες, ὅταν ἤδη μετρίως ἑψῆσϑαι δόχῇ, 

τὸ πρότερον ὕδωρ ἀποχέογτες ἐμβάλλομεῳ εὐθέως ἕρέρῳ 
ϑερμῷ κἄπειτα πάλιν ἐκείνῳ παϑεψήσομεν, ὡς τακερὰν 7ε:- 

γάϑϑει. μὴ καϑέψοντες, ὅταν ὑπαγωγῆς ἔγεκα λαμβάνηται. 

βουλ ὀμεϑα γὰρ οὖς ἀποϑέσϑαι πάντα τὸν ἴδιον αὐτῆς χυλὸν 
ἐπὶ τῆς τοιαύτης χθείας , ἀλλὰ φυλάττειν ὃ ὅσον οἷόν τε μάλι: : 

στὰ, τελέως μὲν οὖν φυλάττειν τὸν ἴδιον χυλὸν οὐδὲν ἕψό-- 
μενον δύναται, μᾶλλον δὲ ἀποβάλλει τ τὰ ̓ μέχρι πλείονος ἑψη--. 

πχθπέο υὐἱππΐτι", Ὀϊοία αἰιΐοπὶ 7αγη αὐαοάδηα ἄς μάο Ταορατε 

μὰ Ἡρυῖ8. ἀθ ῃτιοαϊοαπθηξοχσιιην 146] 611} 58, {πππι οἤδηα ΠΡΤῸ 

{προυῖοσθ Ναπο δαΐθμ {πππηυηαΐϊηι αἸσΘμλι5, Τρ π5 ααϊάθη, 

ἕποσι Του] ξαίθμι ΒΡ ρα ρμσραίσιοθια, σοσρτβ δαΐθηι Τρ [ἄγ 

φομηθαχ Πορφοητατι ναδοσια Πθγ τπαρῖ5, χπάιῃ δα 4 6]1ο6π-- 

ἄτι ἱποῖξατοι Οὐπμῃ ἰρὶξπν, ἀπ86. (5 νϑμβῖγο ροπηπομίατ, 

ἘΧΟΘΥΠΘΣ 6. ψΟ που πηπ5, 6 Ῥγορίπαπο ρᾶσᾶθο, ἴπ 40 Θοοία 

οὐπὶ δατια αουῖῖ, δχεναοίαηι ἱρίαμι ΡΥ Ο τπι8 ἅτ ναΐα, ἴπ αυ1- 

Ῥὰ8 ΟἸδαμι οπὶ ΡᾶτῸ ραγδίπηῃ που; “ΘΟΠΠΘΟΣα. σον θηϊοῖ. 

ΝΊΒΙ δαΐομῃ τϑξμ]οσϊέ, Βὶ (α]θγη ]οθῸ βαΥῚ ΓαιαρΓοσῖθ. Οποὰ δ᾽ 
Βιπηδπΐθμι δἸνιμη ΠΟσαγδ. γοιουπ5. Ῥτίουθμι δασδπι, ὉΡὶ 

Ὀναίποα πιραϊοονῖζον οοοῖα νἹἀοθιίῃσ, οἰ θηΐθβ δ]ΐαι 6411-- 

ἄτι πιοχ ΖΗ] }οἱθηιῖ8.,),. 0 ἀδι πᾶς τασγίαμα Ὀχαοατα, «ποδά 

ΟΝ ΑΡ ΣΙ, οἱ ἐποοαπομῖῃδ; : «ποά ΠΌΗ ἔαοϊπτα8, απ ψ61-- 

ἐτῖ8 ἀθ] οἱ ὁπ ουατα [ππιηΐξαῦ; νοϊαμπιαβ ὀπίτ ΠΟ σα[ Ῥιο- 

φυΐαμ ἐρῇπβ Γαροίτι οἸπηθηὶ ποῦ ἄθροποῦε, (δᾶ ἀποοά Ποτὶ 

Ἱπαπκηπο Ἰϊοόξ, γϑεπθεο. Ῥόυσγο Π18|1, ἀαοᾶ οοφαΐξαν, ρῥτο- 

ῥυτιπῃ Γποοῦμλ ἰορναΥδ οταυήῆο ροίο, φαΐ Ῥοία5. οπιποι 

“, 
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ϑέντα.. καὶ. μέντοι καὶ φαπῆν ἔφαμεν ὁμοίως. πράμβῃ χρῆ- 
αι σπευάζειν, ἀμφότερα καὶ αὐτὴν ἐργάζεσϑαι δυναμένην, 

"“ῥποχωγήν. τε καὶ στάσιν γαστρός, ὀνομάζεται δὲ ἡ οὕτως 

σκευασϑεῖσα΄ ῥίσεφϑος χαὺ φράμβη καὶ φαγῆ. καὶ «ρόμ- 

μῦον δὲ καὶ πράσον καὶ πολὺ μᾶλλον ἀμπελόπρασόν τε χαὺ 
σχόροδον, ὃ τι τὶ ἂν ἂλ 2ο βουληϑῆς ἑ ἐπὶ τοὐναντίον ἀποστῆ- 
ρὰν τῆς ἀρχαίας φύσεως : οὕτως σκεύαζε ̓ μεμνημένος ἐχείνου 
πρὸ πάντων, ὡς. οὗ 19ὴ ψαύειν οὔτ ἀέρος οὔϑ' ὕδατος 
ψυχροῦ τόδε διψόμενον» οὐχέτι γὰρ ἀκριβῶς γίνεται ταπερὸν, 

οὐδ-. ἂν ἐπὶ πλεῖστον ἕψῃς, ἀλλὰ ; χρὴ, καϑάπερ. εἶπον ἀρτίως, 

ἕτοιμον ἔχοντας ὕδωρ θερμὸν, ἀνελεύσαντας ἔπ τοῦ. προτέ- 
ρου; μεταβάλ λέν εὐθέως εἰς ἐκεῖνο. ξηραήει μὲν οὖν ἀλλή ἢ- 

λοις παραπλησίως. φακῆ τὲ καὶ «ράμβη , χαὶ διὰ τοῦτο τὴν 

ὄψιν ἀμβλύνει », πλὴν εἶ τύχοι, ποϑ' ὑχοότερος ὧν παρὰ φύσιν 
σύμπας δ' ὀφϑαλμός.. «ἀλλ ἡ μὲν φαπῆ τροφὴν οὐ» ὀλίγην 
δίδωσι τῷ σώματι, σαὶ ταύτην παχεῖάν. τε σπαὺ μελαγχολι ἣν, 
ἡ.δὲ κράμβη θφαχεῖαν τὴν τροφὴν ἔχει, καὶ ταύτην ὑγροτέραν 

τῆς φαπῆς, ὡς ἂν εἰ στερεὸν οὐκ οὖσα σιτίον, ἀλλὰ χαῦγον. 

ΔΌ]τοῖοῖ, ἢ σοσέπτῃ ἀϊπιτιθ ξαοτϊέ, Οὐΐῃ οΕ Ἰθηου]ατ απ Ίπγι8. 

βοᾷθηι, πὸ Ῥχαῇηοδιη;, τποᾶο ορουΐθυθ ραταυθ, ὑΐ φῦδο αὐγαπιτ: 

«π|6 Ῥοίπξ οἔποονθ, νϑπίμβ Γε]ρἀτιοϊοπιθι [οἱ Ποθὲ εἰ οΟΒ101- 

Ἔρπριη, γοσαίατ, δα ΐθγ . πα ΠΟ. ραταῖτι, Ὀ15 σοοΐα,. δὲ 

1618; δὲ Ῥγαῇιρα, δὲ σδθρᾷ; δ ρουστη, δὲ τατ]}ξο 1815 δηης- 

ῬΘΙορῥαίδμτα. οἱ. αἰπῖτηη, Οπρᾶ ἢ ατήα «Πτᾷ ἃ νϑίθ}} τιδξατα 

δα σαμπίγανίαμπι γ6115 τϑάποουθ, ἤς Ῥατυδθῖ5, ᾿πιἦτιβ δηΐθ ομλιηῖα 

χιργηοχ, 14; απο. θ15 σοσφιβέμσ, πΘα4π6 δ θη}, -πΘαῸπ6 8618} 

ξρισίάαμα. ΘΟμ ΡΟΥΘ; πῸ Θηΐι. Ῥοΐουῖξ. ΔΙΊ ὈΠτι5, οἰαταῖ 

ἀϊαπΠμη6. οοχϑαῖβ5) Ῥίαηθ ἰαθείοονθ; [64 οροτῖθξ, πιξ Ῥαυΐο 

δαὶρ ἀϊπκίτητιθ, φαπαηι οοἸτάδιι ΒΕΩΡ Θχ 6. Ῥαγδΐατη,, τιΐ,. απτιμλ ΝΣ 

Ῥυΐουβ οχίγαχοἕβ, πὶ ἢ ῬΓούητι5. ΘΟΣ]716145.. 6 η5 1[δατι6 

δὲ Ὀταῖιοα φοαπα] ἱπέθυ (6 ταθηίατα βοοδηΐ, οὉ Ἰάψας νἱλαμα 
Ἠοροίαμε, η18 ξογία τοῖπ]5 οοα!αβ πυτάτον, βα θυ, ἀπδηι πᾶ--. 

᾿ ἴαΤΑΠ15 ΒΘ ῖτ5 ροίοξ, Αἱ 1θὴ8 αιᾶθηλ πολ οχίρτιτμι σου 

ῬΟΙῚ ἀδξ αἸϊηγοηΐμπηη,. 1ἄᾳπ6. ογαίϊαμη, δο γηθίαμομορητη, 

Ὀχαίβοα σοσο ραυοιπι παρϑὲ δἰταθηΐπιη, ἰθῃηδ φαδγη 165 

ΟΒπρλαϊπι5,. πὲ 486 οἀμπήτ 6ΠὉ πιοχὶ βτηταχα, [δᾶ Ἰαπτίαι: 
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οὗ μὴν εὔχυμόν ἔστιν ἔδεσμα κράμβη, καϑάπερ ἥ ϑοΔΟΣ νη, 
ἀλλὰ καὶ μοχϑηρὸν ἔχει χαὲὶ' δυσώδη τὸν χυλόν. ἐπιφανὲς 
δ᾽ εἰς οὔρησιν οὔτ᾽ ἀγαϑὸν οὔτε κακὸν ἐξ αὐτῆς ἀποβαῖ- 
“ον εἰστεῖν ἔχω. τοῦτο τὸ λάχανον οἵ τὴν ἐπέτρισττον ψευδο-- 
παιδείαν. ἀσκοῦντες ὀνομάζειν ἀξιοῦσε δάφανον, ὥσπερ τοῖς 
πρὸ ἑξακοσίων ἐτῶν ᾿4“9ηναίοις διαλεγομένων ἡμῶν, ἀλῆ, 
οὐχὶ τοῖς γῦν Ἕλλησιν, οἷς ἅπασιν ἔθος ἐστὴν οὐκ ἐπὶ ἄλλου 
φυτοῦ τὸ τῆς πράμβης ὦ ὄγομα φέρειν. 

Κεφ. μέ. [862] [Περὶ ἄτραφάξυος καὶ βλπου] 
᾿Ὑδατωδέστερα λαχάνων ἐστὲ ταῦτα καὶ; ὡς ἂν εἴποι τίξ, 

ἄποια, τῆς κολ οκύνϑιης ἤτοι μᾶλλον Σ ἢ πάντως οὐχ ἧττον, 
ὅταν ἐψηθέντα τύχη δηλονότι μόγη γὰρ ἔν τοῖς τοιούτοις 
ἢ ϑρίδαξ ἕ ἑπότέρω ἐσϑίεται. κατανοήσας δέ τις (652) ἀτρα- 
φάξυός τε καὶ βλέτου τὴν διὰ τῆς γεύσεως ποιότητα; ;» χζπειτα 

᾿ἀναμνησϑεὶς αράμβης, ἐν τῷ μέσῳ συγχωρήσει τὴν ϑρίδαπα 
τῶν λαχάνων τούτων εἶναι καὶ τῆς κράμβης, ἐπειδὴ ξηραίνει 

μὲν ἱκανῶς ἐκείνη, ταῦτα δὲ ὑδατώδη τελέως ἐστί. καὶ διὰ 
τοῦτο ἐμβάλλοντες ὄξος, οὖ" ὃς μόνων ἐλαίου τε καὶ γάρον 

- δασοιι ἐαητθη πο μαρδξ ρυόρτπη, τὶ Ἰαοῖποα, [δᾶ Ῥτανησῆ 

οἵ βυαυθοϊθηΐθα. θποᾶ νϑγο δὰ τιῦῖμδβ δε πδϑέ, ἱρίαβ (ᾳυοᾷ ᾿ 

[οἰδτα) Ἰηβρυάζου. πιθαπδ ρτονοοαπέ, ἤδαπθ χπουαυΐτ. ΟἿΣ 
Ξ πο πω ἂο ξα!ατη ἀοοΐγίπιδυα σομ[δοϊαμξοτ, οἷὰ5 Βος 

ῥάφανον οοπϊοπαατι ἀρρδ]δτῖ, ρϑυϊπᾶθ ἃο ἢ 7δτα οὔτ 15 
᾿ΑΥΒομΙθηῆρπ5, «αὶ ατΐο Γοχοθηΐοβ ἀπο Γαογοασπῖ, ὩΟὈἷ5 ἴδε 
ϑυτλο, ποῖ οἵη Ογδθοῖβ, (01 το Γαπέ, 'απῖθαβ Ὁχλη ΡῈ 5 

105 6[ἐ 1 1π|11ὰ 4118 Ῥίαιῖο Ὀταίποεξα πουλί τῖὶ. 

ΟὯρΡ. ΧΕ. [ὃς αἰσιρηοες δὲ Β110.1 Ἦδες ἔππε 4115 
οἰουῖρα5 δαποῆοτα δἰ, πὸ ἢς ἀΐσαχα, φι} 118 818 Θπρθυῖα, τπ8τ- 
815. ἀπάτῃ ΟΠ σα Ὁ] 16, δΐ [αἸέθ ποτὶ. ταΐητιδ,. φάτ οοοία τἱτς 
ἀοϊοοῦ Τπουϊηξ; [ο}ὰ οπῖτα ἸΏ ΤΕΥ Θ᾽ αβπιοατ οἱοτα Ἰδοίπιοα ττο-- 
ψαθ, τοῖο μιδπεϊξατ. . Οπὺοά ἢ αῖ5. αἰ ρῃοίβ δὲ ὉΠῊ ηπ- 
Ἐξ αίθιη. βῃῆτη. αἰϊθομ 5. Ῥγαῆῆοας ἀείηᾶς γορογάθιασ, ἔαιθθὶ-- 
τὰν, Ἰαοίποθιη αἴθ. ἴῃ. πηϑᾶϊο ΒοΥϊηη ΟΙθναιαι. δὲ Ῥυαίιοβα, 
ᾳμαηᾶο. Ἡδοο αμἱάρηι βοραξ αὐπιοᾶοπα, 16 δὐΐοπη οχγηπίπο 
ἴὰπε ἀαᾶθα: 48 ἢΐ, πὲ χιοπ 6κ [Ὁ10 ο]6ο. δὲ βάτο, ἱρία πι6η-- 
ἀδηΐ, ἴβα αὐθέντην βἰΐϑτη ἰυήϊοῖανε; «Ποααϊη οπΐα Ποπιδομο 
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προσφέρογται μᾶλλοψ αὐτὰ, ᾿κακοστόμαχα γὰρ ἄλλως λαμ. 

βανόμενα. λέλεκται δὲ, ὡς τὰ τοιαῦτα λάχανα ῥέπει μέν πῶς 
πὲ τὸ" δαδίως ὑπιέναι ᾿ καὶ μάλιστ' ἂν ἔχῃ μετὰ τῆς ὑχρότη- 

τος ὀλιρϑηρὸν, οὗ μὴν ἰσχυράν 7ε τὴν χάτω ῥοπὴν, ἀλλὰ 

βραχεῖαν ἔχει, διὰ τὸ μηδεμίαν ὑπάρχειν αὐτοῖς ἢ δριμεῖαν 

ἦ νιτρώδη ποιότητα, πρὸς ἔκκρισιν ἐπεγείρουσαν τὴν γαστέρα. 
πρόδηλον δ᾽, ὅτι καὶ τὴν ἀφ᾽ ἑαυτῶν τροφὴν ἐλαχίστην δίδωσι 
τῷ σώματι; 

Κεφ, μοτ΄. [Περὶ ἀνδράχνη} Ὡς Ὡδιήκαι μὲν 
χρῶγταί τινες, ὀλίγην δὲ τροφὴν ἔχει, καὶ ταύτην ὑγρὰν καὶ 
ψυχρὰν καὶ γλίσχραν, (ὡς φάρμακον δ᾽ αἱμωδίαν ἰᾶται διὰ 
τὴν ἄδηκτον γμσχρότητα, περὶ ἧς ἐπὶ πλέον ἐν τῇ τῶν 
εὐπορίστων φαρμόκων πραγματείᾳ λέγεται. 

Κεφ. μζ΄. [Περὶ λαπάϑου.] «Δύναταϊ τις, (ὡς πρόσ- 
ϑὲν ἔφην, ἄγριον εἶναι φάναι τεῦτλον αὐτὸ, παραπλήσιον 
ὑπάρχον οὗ τῇ γεύσει μόνον, ἀλλὰ χαὶ τῇ δυνάμει, τῷ χη- 
πευομένγῳ τεύτλῳ. ἐπεὶ δὲ τὸ τεῦτλον ἥδιόν ἔστε τοῦ λαπά- 
ϑου;, διὰ τοῦτο μᾶλλον ἐσϑίουσιν αὐτὸ πάντες οἵ ἄνϑρωποι. 

Ταπί ἡοκία. Ὠίοίτηη δαΐϑηι γ0}015 {π|, '4ποᾶ ΟἸοσα Βα) πβοο- 

γηγ061 δα [ΔοΊ]6 1) ἀδ)θοομδιη ᾳπο(αμηπιοᾶο. ἔπη ρυορϑπία, 

δὲ ροϊπμηπιη, ἢ οὐ ᾿πυτηία!ταίο Πιρυίουτῃ ααίά αι ΒαΡθδηι; 

ῬΙοροηοποτα ἰαιηθα ἀο πιογπήθηίτίηι δὰ ταουίονθια Θχοχθῆο- ΐ 

θη Παραπξ πο μιᾶσητμι, [68 Θχίρσαθπι, Ῥτορίογθα ποᾶ 

Ἡ1|11ὰ αμα] 185 ἴρῆ5 1π6} δουὶ5 τι μἰγοία, 4πᾶ6 νϑηΐγο πὶ 

δα Θχοορ ποπάπτη ὁχοὶίοῖ, Μαιοβπγῃ βρόντο εἢ; ψαυοᾶ 411- 

γιθηΐπυ ἃ [6 1ρ[15 ΘΟΥΡΟΣῚ Ῥγαβρβῃΐ ΘΧΙΡΏ ΤΏΙ. 

(ἀρ. ΧΙ. [δὲ ρογίμϊαρα.) ουΐάαπη ρογίδοα 

τἰαιτίαν πὶ οἷρο: πὐ πη αν δυΐθην Παρθοὲ 6χ116, 1:άσχις 

δτηχήδατῃ, {υϊριάμτη δὲ Ἰθμίπτη; τοῦ πῃθδιοδιηθηίιπι δτιΐθη 

ἤαρότχομα ἀομθπιη ἔαπαι [αο Ἰοπίογα χπου 8 δσροτίθ: ἄθ 4ὰο 

Τα Παι5 1π Οροσο 46 π)θ]σδηη θυ 15 ραταίπ 1801 1085 ἐγ  ππ5: 

Οαρ: ΧΕΥΠ. [ἢ)6 Ἰαραΐμο.] “Τἰοοῦ. οαῖνί5, πιὸ ἀπΐθ 
ἀἰκίηγαδ, - Ἰαραΐμτι ἜΡΡΘΠαγα Βθίατῃ ἀρτϑίθηι, πιὸ ααρα ποὰὶ 

συῆπι τηοᾶο, [δᾶ νἱρῖθιιθ. δια ᾿βοίδβ πουίθμῇ δ δῇμητο; 

ούῖαη φατὰπ θοία Ἰαραΐπο Πὲ ἔπανίου, ἰἄοῖγοο ἤθηηο εἰϊ, «αὶ 

το 704 ΠΡΟππ5. ψοίοαίμν, Ῥγοϊηᾶς. 51} δἰ, απο ὁρὸ 
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ἘΔ. ΟἸιατε. ΥΙ. [δδα. 565.1. Ἐὰ. Βαί, τν. (552.) 

διὰ τοῦτο οὖν οὐδὲ ἐγὼ δεήσομαι λόγου τὸς περὺ λαπάϑου, 

«ερὶ τοῦ τεύτλου πάνϑ' ὅσα προσήκει εἰρηκώς, 
Κεφ. μή. [Περὶ ὀξυλαπάϑου.] Καὶ τοὔνομα ἐμ- 

φαΐνει τοῦ φυτοῦ τοῦδε τὴν ποιότητα χαὺ τὴν δύναμιν, ἔστε 

΄ γὰρ λάπαϑον ὀξύ. τὸ μὲν οὖν λάπαϑον οὔκ ἂν τις ὠμὸν φά- 

70ε; καϑάπερ οὐδὲ τὸ τεὔτλον, ὀξυλάπαϑον δὲ ἐσϑίουσιν 
ὠμὸν ἐπὶ τῆς ἀγροικίας αἵ κιττῶσαι γυναῖκες; ἐνίοτε δὲ καΐ: 
τινα τῶν περιέργων παιδίων. εὔδηλον δ᾽, ὅτι καὺ τοῦτο 

τῶν ἀτρόφων λαχάνων ἐστὺ πολὺ μᾶλλον ἢ τὸ λάπαϑον. 
Κεφ. μϑ'. [565] [Περὶ στρύχνου. Τῶν ἐσϑιομέ- 

γῶν “λαχάνων. οὐδὲν- οἶδα τοσαύτην ἔχοντα στύψιν, ὅδσήν ὃ 
στρύχνος.. εἰκότως οὖν ὧς τροφῇ μὲν αὐτῷ σπανιάκις, ὡς 
φαρμάκῳ δὲ συνεχῶς χρώμεϑα. δραστήριον μὲν γάρ ἔστιν, 
εἷς ὅσα ψύξεως στυφούσης ἐστὶ χρεία, τροφὴν δ᾽ ἐλαχίστην Ἔ ; ΤΟ ; 71 

πος Κεφ. ν΄. [Περὶ ἀκανϑωδῶν φυτῶν.) ᾿Δνίσχοντα 
τῆς γῆς ἄρτε τὰ τοιαῦτα φυτὰ. πρὶν εἰς ι᾿ἀκάνϑας αὐτῶν τε- 

Ῥίπνα ἄς Ἰαραίδηο φομπη πη θη] ΟΥ̓ ΘΠ, ἜΠΕΙΣΙ Θμλη16.; 4π66. οριΐβ 

ογδχῖ, ἱπ Ρεΐα βχροίπουϊηι. 

Ο4Ρ. ΧΕΙ. [Ὁ6ὲ Οχγ]αραῖμο.7 Ὑ8] ποιηθη ἱρίαη 

Ῥ᾽δηΐαθ Ἠπΐὰ5 φιδϊαίαθμη 80 νίγοβ ἱπᾶϊραΐ; οἱ θιΐηι 1αρ6- 

Ἐππτα δοίάπτῃ. Οποᾶ αδτΐδι δᾶ Ἰαραΐητιπν οἰίπθε, πϑπιο εἰ, 

αἱ οὐπάσηα ἰρίατῃ τηδτιδαῖ,  ααοιηδαϊηοσμτη χιθαῖιθ Ῥοίδπι: 

ΟΧΥ ΠΑΡ αἰμτιτι ἴδυη θη ΠΥ] ΘΤῸ5 γα οαθ Ῥίοα Ἰαβουβηῖθβ, ἱπίου- 

ἄτππῃ δ ῥαουξ. αυτᾶδιν συ]οί! οὐπιάττ τπαπδποαμξ. Ῥουῦρῖ- 

οὐὔππι δαΐθια ο,. αποᾶ 015 μος οκ θογαμ 6 δόμα, 4186 

ΟΣ Πα, τυσ]ῦο τηδρῖβ, ἀπάπι Ἰαραίμτσῃ, : ᾿ 

(ρ. ΧΙΙΧ, [ὃς [ο]4π0.1] [πίον δα οἷοσα, απίθηβ 

ψοίοαν ; ΠΠΠΊ τ τιον; απο ἑδηΐατη Ππαροαὶ δαἢυϊοίϊοηθηι,᾿ 

απαπΐίαιῃ ᾿ΓΟἸδτμτιτ: τηϑρῖτο Ἰριαι τατὸ αὐ δην ἱρ [Ὁ πιξτητιν 

τ αἸϊηθηΐο, τὶ γπιθαϊραγηθηΐο δαϊοτή αἤιάπθ; οἤιοαπκ οαΐη 

6 1 115, 1 “σαΐθτιβ ὙΠ ρου δί! 18 αὐ ἢυίηροιεῖβ α{ὰ8 Το α1}, 

ΜΙ ατπΐϑηι ἃ ΔἸ ΠΊΘυΠ. Ὑ5 

Οἀρ: ". :[Ὀδ ρῬ]απεῖβ Γρίποπβ.} ΡΙδυίατθ ΤῈ ΠΊΘΟΥΣ μη 

ῬΙαμ 15. πυϊπιβοθμιοα! 6 ἕοσγα πη ΠΌΡΟΥ διηθν 5, ῥυϊισαδτη, 
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“ἘΔ, Ὁπάτε, ΨΙ, [8654] : Ἐπ. Βα, Τν. (ὅὅ3.) 

“λευτῆσαι-τὰ φύλλα; πολλοὶ τῶν ἀγροίκων ἐσϑίουσιν οὐκ ὠμὰ ὁ 
μόνον, ἀλλὰ καὶ δὲ ὕδατος ἕψοντες, ἐναποβάπτοντες δὲ “τὰ 
μὲν ὠμὰ γάῤῳ καὶ ὄξει, τὰ δὲ ἑφϑὰ τούτοις αὐτοῖς ἐπι-. 
χέοντες ἔλαιον. ὅτε. δὲ ἐλαχίστην» τροφὴν ἔχει πάντα τὰ λά- 

χανᾳ, καὶ ταύτην ὑδατώδη καὶ λεπτὴν; ισερόσθεν εἴρηται, 
'τὰ δ᾽ οὖν ἀκανθώδη μετρίως ἐστὶν εὐστόμαχα. τούτων τῶν 

:φυτῶν καὶ. σκόλυμός ἔστι καὶ ἀτρωτυλὶς, καὶ ἡ παλουμέ- 
ψῇ λευκάπανϑα, δίψακός τε καὶ κνίκοξ, καὶ τραχάκανϑα καὶ 
ἀτραρὶς, ἥ τε τετιμημένη μειζόνως ἢ προσήκει κιψάρα. 

Κεφ, να΄. [Περὶ κιφάρας) Καλοῦσι δ᾽ αὐτὴν πάν-- 
τές οἵ φεύγοντες τὸ συνήϑες, οὐ διὰ τοῦ 5 καὶ τοῦ ε τὴν 

πρῴτην: συλλαβὴν ἀνομάζοντες, ἀλλὰ διὰ τοῦ « καὶ υ. κακό-- 
χυμον δέ ἔστιν ἔδεσμα, καὶ μάλισϑ' ὅταν ἤδη σκληροτέρα γέ- 
ψητᾶι, πκαὐ γὰρ τὸν χολώδη: χυμὸν ἐν ξαυτῇ πλείονα τηνιιοαῦ- 
τὰ ἴσχει, χαὶ τὴν ὅλην οὐσίαν σκληρωδεστέραν, ὥστ᾽ ἔκ. μὲν 
ταύτης μελαγχολικὸν γευνᾶσϑαι χυμὸν, ἔξ δὲ τοῦ χυλοῦ τοῦ 

“κατ᾿ αὐτὴν λεπτὸν καὶ πιιρόχολον, ἄμειγον: οὖν ἀφέψον» 
τας αὐτὴν οὕτως ἐσϑίειν, εἰ μὲν δὲ ἐλαίου καὶ γάρον καὶ 

ἀρίατυπη 2016 1 ἢρίπα5 ἄοππδηξ, νοζοιηξαι, πο: οὐτιᾷϊ8 σηο-- 

ἅο, [βἀ 1π ἀατια οἰΐδπι 91πῖ5, οὐπᾶα8. «αΐϊάσθμχ δοεῖο οἱ ράσο 
ἀυναπιρεπῖθθ, σοοῖῖβ θοῦ Ῥχδαθίοσ. μβαθο οἴθυνα παν θηΐαβ. 

Οποᾶ δἰΐθμι ο]6Ρ οπτηῖα ἀνα εϊπηοιξαχα πα οατιξ το {Πγιτι π,ν 

δὲ ἐρίστη αυϊάθπι ἔθητθ δὲ δασοίαηα; ἀϊοδατῃ [ρτὰ ἃ πΟΡῖ5 

ξαϊε,  ὑρίποία σοτοὸ Ποχηϑοῖνσηι. Ἱπ ἸοοΥ Του Τανανῖ. [ΙποΣ 

[49 Ῥ]απΐαβ [πηξ [οοΙ γυητι5; δυοῖν 8, δὲ ἀπιϑτὴ ἤρίτιδηα ΔἸ δτα 

ἀρΡρϑιανῖ, αἰρίδοτιιβ, ομΐσιιθ, ἐξαβασαμπῖηα, αἰτδρί5, δὲ σφιδῖ 

ῬἈτῖ5; ἀπαι οΘοηνομιαΐ, δ πηαπΐ, οἴπανρα. 
(4. 11. [86 αἴπανα.1 Οτηπθ5, 4 ναϊράτοπι σοπ- 

Γαδιἀϊηοπα ἔαρδανέ, Ῥ]ανΐδτν μαπο κυνόραν ΔΡῬΕΙἸατΐ, ποῖ 

ῬθΣ κϑξω [δὰ ΡῈὺ κϑὲν ρυπηθ ΓΥΠ θαι Ῥχοπαποϊανῖα5. 

Ῥγανὶ ατίζουα ἔποοι οἱ δα], οἵ ππδχίμιθ “απ ΡΙαίσαλατα 

Ἴατα. οθάπττιοτξε; δἕθπέπη ἔπτιο Γασσπν ΘΠ οΐαπι ἴῃ [6 ἱρία 
-οουήϊιοῖ: σορίοβοτοία, ἑοίαιπατθ [ἤν έίατη μάροὲ Πρποῆον 

Το) ϑᾶθο υξ 6Χ δὰ αυϊάοχῃ ἨτιπΙΟῦ τπϑ]ϑ ΒΟ ΠΟΠ5, - οΞ ἰρῖο 

τδαΐοτα, ἕποςο ξεμ 118 ἃς ὈΙΠΟπι5 ρτρυιδίτσ, ϑαθτι5 Ἰρίξαν ἴυ6- 

“αἰϊ Τρίατη χα τυθηᾶθχθ, ἢο οἱ; ἢ ατΐβ οὰπα ο16α, βάτο εἴ 
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ἘΔ. Ὁπματε. Ί. [66. 564.1 Ἑᾶ. Βαῖ. ΤΡ, (655. 

οἴψου προσφέροιτό τις, ἐπεμβάλλι οντα, πορίαψον,. εἰ. δὲ ἐν λο- 

σεάδι σκευάζων ἢ ταγηνίζων, ἄνευ τούτων᾽ πολλοὲ γὰρ 

οὕτως ξοϑίόυσε τὰς οἷον κεφαλὰς αὐτῶν, ἃς ὀνομάζουσε 
σπονδύλους. : 

Κεφ. νβ΄. [Περὶ σελίνων καὺ ἕπετοσελίνων καὶ σίων. 
καὺ σμυργίου.] Πάντα ταῦτά ἔστιν οὐρητικά. συνήϑέστατα 
δ᾽ αὐτῶν ἔτι καὶ ἡδίω χαὶ εὐστομαχώτερα τὰ σέμινα᾽ τὸ δ᾽ 
ξπποσέλμινον καὶ σίον ἀηϑέστερα. τὸ μὲν οὖν. σμύρνιον οὖκ 
ὄηϑες". ἐν γοῦν τῇ “Ῥώμῃ πάμπολυ ἡτιπεράσκεται" ἐδριμύτε: 
θοῦ δ᾽ ἐστὶ καὶ θερμότερον πολλῷ τοῦ σελίνου, καί τὶ καὶ 

ἀρωματῶδες ἔζει. μᾶλλόν τε οὖν οὐφητικόν ἐστὶ σελίχου καὶ΄ 

ἑπποσελίνου “αὐ σίου, καὶ γυναιξὶ κινεῖ τὰ κατάμήψια. ποιεῖ 
δὲ καὶ καυλὸν ἦρος ὥρᾳ δυνάμενον. ὠμὸν. ἐσϑίεσϑαι. παβα- 

“ φᾳλησίως τοῖς φύλλοις, ἃ διὰ τοῦ χειμῶνος ἥν μόνα ἡ τῷ φυτῷ, 

μηδέπω καυλὸν ἔχοντι, καϑάπερ οὐδὲ τὸ σέλενον. ̓  ὕστερον δὲ 
“τρογενομένου τοῦ καυλοῦ, τὸ σύμπαν ἥδιον γίγνεται, κἄν. 
ὠμὸν ἐσϑίῃ τις αὐτὸ, κἄν ἑφϑὸν, [564] εἴτ᾽ ἐξ ἐλαίου καὶ γάρονυ. 

τύχοι βουληϑεὶς, εἴτ οἴγου προδεπεμβάλλων;. εἴτε ὄξους. 

νίπο ἐρίατα Γατηδί, οογϊαπάγασα 1π])1ϊαξ, πὶ σοτΌ πὶ Ῥαῖ πα 
ῬαΥοῦ,, δῦ. Ῥρισαῖ ἴῃ: [αντοσίνιθ, πδᾶθὸ [ϑπιονθαῦ; 21 οπϊὴν 

80 πιοᾶο ἱρίβυι ΣΘΠΕΣ οαρτΐα, απαθ ΠΡΘΉΟΤΙΟΕ τελχεσόυαν 

χρυ πιυτί. 

Οδν. ΗΠ. [θ6 8ρῖο, βδαϑλαρῖο; ο΄ δὲ Πυγτηϊο.] παρα 

ΟΠΊΤΪα τι 85. οἰθηΐ; Ἰηΐον ὅπᾶ6 αρίπτη ἢ τι α νη γι; δὲ 

διανῖαβ, εἴ; ξοιηαοθο, σγαίΐαβ, ἐαπαρέσχῆ ἀπέεια. εἴ ἤοπ 

ΜΉΠῈ5 Τὰ αἰὰ. ΘΙΥ πὶ ΨΟΥΟ Ὥοπ ΘῈ. Ἰη πῇ αίμτης. Πα 1-- 

ἄδια Ἀογηδε τηαχῖγηα οορία νϑηιτον, δουίαβααθ 1510 ν6Ε. 

φααῖι, ἀρίστη. δὲ οα!απ5, ῥταρέδσθα ἀτουγδίτουτ δεάϊι παρδὲ 

φαϊάρίατη. Ῥτοίπαθ υὐύπίαϑ ρχονοῦαΐῖ νδίθυ5, ἀπ 6 η1 Δ ράϊπη;: 

Θαπαρίαχα δὲ Ποπ, τήθηϑβαιδ πα ΠΟΥ θτι8 πονεῖ, Ὑ6γα 

τιον σατ]θι Ῥγοδιοῖέ, 4Ὲ1 οὐ ἀτι8 δου] ηΐπι5 6; ποῖ 811--- 

ἕο, 4ιδπὶ 0118, 4886 Πγαπιθ᾽ [Ὁ]14 Ρ]δη 86. πον αὴξ Ὀδυθτῆ 

ποπᾶπηῃ ΒαΡεπἢ, τι πθδαπθ ἐπὴν αρίαγῃ μαροῖ. Ῥοῆεα σοσο. 

δοοράθηϊα οατθ, ἰοία ρῬ]δηυΐα Ἰαούπαϊος τεδαϊεαν, ἤνα ατ5 

ογαάατη ἱρίαιη, ἤνα δἰΐχαμ τπδηδαΐ, ἅν ουπι οἾ60 Φξ᾽ σατο, 

Ὦνϑ νἴπυτῃ νο}1 δα]οεῦο, ἤν ἀοθέαμι; ϑπηΐ αὶ σμ δοθίο 
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ἘΔ. Ὁμαῦέ, ΥἹ. [δ64.] τ ἘΔ. ΒΑΓ ΤΥ. (652.) 
ἔγιοι δὲ καὺ δὲ ὄξους καὶ γάρου μόνον ἐσθίουσι, παϑάπερ τὰ" 
σέλινα τιφὲς δὲ τούτοις ἐπεμβάλλουσιν ἐλαίου βραχύ. τὸ δὲ 
ἵπποσέλινόν τε. καὶ σίον ἕψοντες ἐσθίουσιν, ὠμὸν γὰρ ἐχά- 

τερὸν αὐτῶν ἀήδὲς φαίνεται: τά 7ε μὴν σέλεψα ζαὶ τὰ σμύρ: 
για καὶ τῆς ϑρίδακος φύλλοις μιγνύντες προσφέρονταί τινες 

ἄποιον γὰῤ οὖσα λάχανον ἢ ἢ ϑρίδαξ; ἔτι τὲ ψύχρὸν ἔχουσᾶ 
χυμὸν; ἡδίων τε ὅμα Καὶ «ὀφελιμωτέρα 7ίνεταϊ τῶν δριμέων 
τι προς λαμβάνούσα. ἀατὰ τοῦτο γοῦν ἔνιόι καὶ τὰ τῶν εὖ- 
ζώμων καὺ τὰ τῶν πράσων φύλλα μιζνύουσιν αὐτῇ᾽ "εἰσὶ δὲ; 

οὗ καὶ τῶν ὠκίμων: ὀνομάζουσι δ᾽ ἂν. “Ῥώμῃ συνήϑως ἤδη 

πάντες οὐ σμύφνιον : ἀλ; ̓ὀλούσατρον τὸ λάχανον τοῦτο. χαί 
τιὰ ἴσως. αὐτὸ. τὴν ἀρχὴν οὐδὲ ἀριϑμεῖν ἂν ταῖς τροφαῖς 
ἀξιώσει, καϑάπερ οὐδὲ τὸ οἷον; οὐδὲ τὸ ἱππιοσέλιγον" εἶναι 
γὰρ ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τῶν σιτίων ὄψα, ξ ἰαϑάπερ καὶ τὰ 
πφόμμυα ἐἰαὺ τὰ σκόροδα ̓  πράσα τὲ καὶ ἀμπελόπρασα ̓  καὶ 
πᾶντα ἁπλῶς τὰ δριμέα. τούτου δὲ τοὺ γένους ἐστὶ καὶ «τή- 
γανον᾽ "αὺ ὕσσωπον; ὀρίζαψόν τε καὶ μάφαϑρον χαὶ κορίανον, 
περὶ ὧν ἐν τοῖξ ὀψαρτυτιζοῖς συγγράμμασι λέγεται; κοινοῖς 

γΞ} 

[ο]ὸ εἰ. ρατὸ τἡσπάαπὲ, ἀπὸ τηϑάο οὐ αρίτιτη; ἰδ αἰέθηι 
οἷϑί πομμ1}11 115. ἀἀ)ιοίατε, (αοίθυθγη δαδαλίττη δὲ ἤοπ 
οοοίᾶ τηδησποδηΐ: τὐτιπιατι Θαΐηην Τρ ουτ οὐπάτα οἷ ἴη- 
ἴπαγε. ϑπηϊ 41 ἄρτια δὲ [πα γ οτιν 101118 Ἰαοίπιοαὸ γαϊπἕα 
χηδη ἀποομξ: πδυὰ αὐ Ἰαδπαοα οἴτιβ ΠῚ Τπ Πρ ἀπιτα, Γπροιηη-: 
4ὰ8 ρεάθίοτθα Ἠδρδαῖ ἐγιρὶ ἀθση,, τθι πιοᾶό ᾿πανίον, [68 πίϊ- 
Τοῦ δα τα ατπι,. ΠΗ δουτθχῃ Ὁ]ογ τη απο ἀδγη. ΔΠηρ Ιου; 
ΟΡ δα". δ ῦἕθ δαπίαπι ὩΟμΠΆΠῚ: ουτιθαθ 86. βουτί ἴοηα, 411 
οοἰπιὶ 1ΡΠ. δάμη [οϑγ!, οπᾶδβ δἰχξϑιη ντῖρο' ἤατα ὁπίμθβ Πο- 
τηΐπιθβ ὁ1τ|8 14 ποι! Πηνγηίτν, [64 015 δίστη ποιαϊπαπΐ: 
φαοα ἔογτο Πα π|5 οἠσίπιδ πὸ ΤΠΐοΥ αἸπποηία ἀπ θοπι ππτηδ- 
ταῦθ διρπαλίίην, σαρίηδαπίοαυτῃ πθαλδ Ποπ; πδαιδ δαια- 
Ῥίατα;. [ἃ δχηιηῖδ Ἠμτ]τιοσπιοῦ! Παΐποὲ οἱδοχαχα 6Π8 ὀρίουία, 
φαουηδατα ΟΠ) - 68 ὅδορβαβ, οἱ 416, δὲ ρότνδ, δὲ διπροίορνα-- 

ἴα, οἱ (αξ 1 Γαπῦτηα 1 δα.) ὀηποΐα δόντα. Ἠα]αθ δία βο-- 

ἩΘΙῚ8. 6[Ἐ τοΐα, ΒΥ ΠΌριβ, οΥραπαηι, ἐδαϊοαϊιβ, σοχίαηγαπι, 
ἂς ψυρπβ ἴῃ ὀομηπηθηΐαγ 8 ἀθ ορίομπίίθ ἀϊραζαίατ, «υ τπτὸ- 



: Π 53 ΒΙΒΑΙΟΝ 8, : θὅ9 

Ἐάλ. Οἴιατε, ΝΤ. [564.3. Ἔ , ᾿Ἐᾶ. ΒαΓ, τ΄. (534. 585) 
μέν πως οὖσιν ἰατροῖς τὲ Καὶ μαγείροις, ἔχουσι δὲ τέλος χαὶ᾿ 
σλοπὸν ἴδιο. ὠφελείας γὰρ ἡμεῖς στοχαϊζόμεϑά [τῆς τῶν δε. 
σμάτων; οὐκ ἡδονῆς: ἔπὲ δ᾽ ἐνίων ἡ κατὰ τὴν ἐδωδὴν ἀηδία 
μέ(555) γὰ μέρος εἰς ἀπεψίαν συμβάλλεται" κατὰ τοῦς οὖν 
μετρίως ἡδύγειφ, αὐτὰ βέλτιόν ἔδτιν: ἢ δὲ τῶν μαγείρων ἥδο-- 
γῇ μοχϑήῤροϊς οὕτως ἀρτύμαδιν ὧδ τὸ πολὺ ζρῆταὶ δυνή- 
ϑως; ὡς ἀπεψίαν μᾶλλον ἢ εὐπειμίων αὐτοῖς ἔπεσϑαι. 

τ Κεφ: υγ: {Περὶ εὐξώμου. θερμαίνει σαφῶς πάνυ 
τοῦτο τὸ. λάχανον, ὥστε οὐδὲ μόψον ἔσϑέειν αὐτὸ ῥᾷδιον 
ἄνευ τοῦ μίξαι τοῖς φύλλοις τῆς ϑριδακίνης: ἀλλὰ καὶ σήτέρμα 
Κεύνᾷν πεπίστευται; ἑκαὶ τὰς πρὸς τὴν συνουσίαν δρμὰς ἔπε- 

΄ γείρειν. ἀεφαλαλγὲξ δ᾽ ἐστὶ; καὶ μᾶλλον ξάν τις αὐτὸ μό- 
γον ἐσϑίῃ: ΠΣ ΩΣ ΘΕ ΘΡΕΣ ᾿ 

Κεφ. νδ΄. [Περὶ ἀκαλήφης, ἣν καὶ κνίδην ὀνομά-- 
ἕξουσι. Τῶν ἀγρίων βοτανῶν ἕν τι καὶ τοῦτό ἔστι, επῖο- 
μερῇ δύυναμὶν ἔχον. εἰκότως οὖν ὡς τροφῇ μὲν. οὐδεὶς αὐτῷ" 
χρῆται χωρὶς τοῦ μεγίστῳ πίεσϑῆναὶ λιμῷ. χρήσιμον δ᾽ ἐστὶν 
ὡς ὄψον τε καὺ φάρμακον ὑπαλτιτὸν γαστρός, 

ἀλοῖς αὐπάετα δὲ ὀοα πὶ ἀμοἀαππιοάο. ἥτηξ δοτανθοβθ, ἔπΐα 
ἑδηαδθη πἰυίβααθ δο Ιοορτβ 6: ρβοι]ατῖβ, απδηαοσπίᾷοπι γτο5 
τὐπταΐογα, ατιᾶθ δχ Ο1018. Ῥτονθαῖξ, ᾿Γροοίδμητιβ, τιοα νΟ]ρία-- 
ἴθὰ, Οαριιδᾶδιη ἰδηλθτι ΟἿ 1ηΓπαν1α8 τηδσηδ ἐκ Ῥατῖο 
ὁαα[ά δι, ἀπὸ ταΐπτιβ ἐρίππτ οομῇ δία; ΟἿ» Θατη 1 1: δαπίατηος. 
Ταῦτιβ. βαουῖῈ δ68. ᾿ποα! ΟῚ ὀοπᾶϊγθ,, Ὁσαπουμτη δὐΐοια 
Γπαν ϊα8β ὁοπ απ θπ85. τι ΡΠ] αν πΌτη ὙΠ] ὁ Ώ ΓΑΕ αἄθο ῥτὰ-- 

ἐν ]5, ἀὲ ἡρ[ἃ σοσποθὶ ὈΠπ|8 ποῤοάηῖ; φαδηὴὶ ὀοϊμηοάδηξ, 
Οαρ. {ΠΠ. [6 δγπθδ.] Ησοῦ οἵτβ χηδν ΠῚ Πέτηδ οα-- 

Ἰοίδοιε: ργοῖπᾶο [Ο]πτα ἐρίαπι ἐήδπᾶξνθ, ὑ1Π ἰαθμιδας ζ01115 
Ἡλ] ΠΟΘ αἰ. ἄοχι 6[Ὁ [460116, ϑοπιθῆ διιΐθηὶ ρϑηθύαυα Ὀὐθατ ας 

68 ὁοδαμα! ἀρρδεξισι ὀχοιοσθ; ΟΔΡΙΗ δείαυη ἀοϊόχοπι 1π- 

ἴοτι, γυβοίϑ ἢ ἢ αὐβ ἱρῖο, [610 νοίοαξαϊ, ᾿ς 
Οδν. 110. [68 υὐέϊξα, χαᾶτα δὲ δηϊάθη δοϊαϊ πη. 

Ἡυαυτάνι ἀρυδΠισῖν τᾶ Ἠδοῦ 6; ἐσπτήππηατα 66: ρατεϊαπη 

ἃ γα απι; πᾶδ δ 1ρ[84.) τιῦ ΔΙ Θητ0; Τατδ δῖαν, τὴπ 

ἴἈπι6. γηαχῆσα ργθπηδιν. {06Π|8 δπΐοα δ αἰ ὁρΙομζαπα 
80 τηραϊσαπηγεινέαγη, ἀποά αἸνττη ἀ6)1οῈ. ᾿ 



δάο ΤΑΖΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΎΝΖΙ. 

ἘΔ. Οματε. ΨΊ. [66ς. 565. ἘΔ. Βα. ΤΥ. (655,) 

Κεφ. νέ. [{Περὺ γιγγιδίου καὶ σχάνδικος,) Ἐλεῖστον 

ξν Συρίᾳ τὸ. γιχγίδιον φύεται καὶ βιβρώσκεται παραπλήσιον 

. τῷ πὰρ ἡμῖν. σκόνδικι. πάνυ δ᾽ ἐστὶν εὐστόμαχον, ἐδν τε 
ὠμὸν, ξάν τε καὺ ζέσας αὐτὸ βούλῃ προσφέρεσθαι. μακροτέ. 
ρας δ᾽ ἑψήσεως οὐκ ἀνίσχονται. προσφέρονται δ᾽ αὐτό τινες. 
δὲ ἐλαίου καὶ γάρου, τινὲς δὲ καὶ οἶνον ἢ. ὄξος ἐπεμβάλλον- 
τες᾿ πκαὺ πολύ γε μᾶλλον εὐστόμαχόν τ ἐστὶ καὶ τοὺς ἄπο- 

σίτους προτρέπει μετὶ ὄξους ἐσϑιόμενον. εὔδηλ ον δ᾽, ὅτι καὶ 

χοῦτο τὸ βοτάνιον φάρμακόν ἔστι μᾶλλον, ἦ τροφὴ, καὶ γάρ 
τοι καὶ στύψεως καὶ πικρότητος σαφοῦς οὐκ ὀλίγης μετέχει, 

Κεφ. ὑστ'. [365] [Περὲ ὠκίμου.] ᾿Ὄψῳ μὲν καὶ τσύτῳ 

χρῶνται πολλοὶ, δὶ ἐλαίου καὶ γάρου προσφερόμενοι, καπο- 
χυμότερον δέ ἔστι, καὶ διὰ τοῦτο προσεπιψεύδονταί τινες 
-3- ΄ Σ 5. τς ΠΡ. ΄ Ἷ “ , 
αὐτοῦ, φάσκοντες, εἴ τριφϑὲν ἐμβληϑείη χύτρᾳ ἌΟΡ ς ἼΣ 

Ὁ ΘΑ ξ υ» « 
χιστα γεννᾷν ἕν ὀλίγαις ἡμέραις σκορπίους, καὶ μάλισθ᾽ ὅταν 
3. «ἡ ες, ΚΣ ΄ ᾿ ͵ 2 " ΒΣΟΕ 
ἂν ἡλίῳ τις ἑκάστης ἡμέρας ϑερμαίνη τὴν χύτραν. ἀλλὰ τοῦτο 

αν. Τ, . [Ὁ 8 οἰπρίϊο οὲ (οαπᾶϊοβ.] ΟἸμρί αἱ πιᾶ- 
ἀπῆυβ οῇ ἴῃ ϑυυία ρεονοπίιιβ, τηδιιδίίαχαμα ποΠ ΑἸτξο, 
στα ἰοαπαῖς δρθα 1105, ἤογηασμυπηητθ δὐτποάπτῃ Ἰτιναῖ, 

ἔνε δγπᾶνηη, ἔνα οἰἵπιηιν Τρίαχη γηδᾶθυα ν 6115, δἰ κϑεϊοσθηι 

φἰαΐοιη ἀἸαϊατ οΥθτα ποτὶ ἑοίουαῖ, ϑπηΐ σαὶ ἐρίατα ταδπιᾷαπξ, 

δῦναι ΟΙδο ἐΐ σατο, 411 διαΐθπὶ νἱητίπ εἴἤατη ν 6] δοθίπη 1π- 

Ποιιπέ, τασ]οςαθ τλδσὶβ Ἰξα Πουηδομτιτι 7τιναξ, οοἸ αρίατηαας 

δρρεϊθηδίαυα , ἢ οὔπῃ δδοίο {πτηδέυ"; δχοϊίαΐ. ῬρουΠρίσατπη 

Ῥοῦτο δ, ἡποᾶ Πάθο Πουῖα γηθαϊοατπηθπίπιπι ῬΟΉτΒ οἢς «παπὶ 
ΑἰἸϊναουίπιτι; Παροὲ οπῖτα Ῥευίρίοαθ, αἀὐυϊοϊομθμ) εἰ διηατο- 

Το ποτὶ τη ΘΙ ΘΟ ΕΠ. 

6: 1.1. - [0ὲ οοΐμιο.1 ῬΙ]ουίψαβ ποῦ φαοῦτις πξαπ- 

ΤΥ ταῦ ΟΡ[Ολῖο, ομτῃ. οἷθο δὲ δαγο ἐρίητη τηϑηᾶοηΐεβ; Ῥγᾶ- 

Ὑ]οΥβ δαΐθηι οἰδ [Γποοῖ;  ατ|86 γ85 πῆρε. φαοβᾷδι;. τιὲ [6108 

“86 6ὸ ρῬυοστιαθυιξ, Αἰηγπγαυΐδβ ἀρίτηη ορ] θυ 8 Ῥατοῖβ ἀϊ6-- 

Ῥ5. Γρουρίουιθϑ βθ που 6, Π ἐυϊέτν ἴῃ ΟΠ]181) πόνδηι τυτηϊεζο-- 

τοξαν, δὲ ρου {Ππτητλ;. Πα 418 ποῖ] 416 ΟΠ]Πατ δᾶ [οι οαἴϑξε-- 

δοσὶῖ. όχι 14 φα!άθτα ΘΕ] αγα δ; σαγα δαΐεμι ἱρππη ἀἰκοσὶδ 



- (ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ 8. : θ41 

ἘΔ. ὉΒματι. ΥἹ. [568,1 : ἘὰΑ. Β 4, ΤΥ. (555.) 

μὲν ψεῦδός ἔστι, κακόχυμον δὲ καὶ ̓κακοστόμαχον παὺ δύσ-:. 
πέπτον εἶναι λέϊαν ἀληϑῶς. ἂν εἴποις αὐτό. 

Κεφ. γζ΄, - [Περὶ μαράϑρου. Καὶ αὐτόματον μὲν 
ἐνίοτε φύεται τοῦτο » καϑάπερ καὶ τὸ ἄγηϑον, ἀλλὰ καὶ 

ο᾽ σπείρουσιν αὐτὸ κατὰ τοὺς κήπους ; παὶ χθῶνται συνεχέστα- 

τὰ μὲν εἷς τὰς ἀρτύσεις ἀνήϑῳ, μαράϑρῳ δὲ ὡς ὄψῳ. καὶ 
γὰρ ἀποτίϑενται παρ ἡμῖν αὐτὸ, “παραπλησίως πυρέϑρῳ καὶ 
τερμίνϑῳ συντιϑέγτες, ὡς εἷς ὅλον εἶναι ἐνιαυτὸν χρήσιμον,. 

Ἔ “ε! Ἔ 
ὥσπερ καὶ τὰ κρόμμυα καὶ τὰς γογγυλίδας καΐ ἕτερά τέ τοιαῦ-- 

, ᾿ ΕΣ δα ΄ , Χ 5. .9ῳ ΄ ΄ 

τα, τὰ μὲν δὲ οξους μόνου, τὰ δὲ δὲ ὀξαλμής συντιϑέ- 

μενοι. ; 
γ ᾿ -“ Ξ Κεφ. νή. [Περὶ ἀσπαράγων.) Ἐἴτε διὰ τοῦ φ λέ- 

“ ᾿ “ ψ -“ 

γειν ἐθέλοις, εἴτε διὰ τοῦ τὸ τὴν δευτέραν συλλαβὴν τῶν 
ἀσπαράγων, καϑάπερ. ἅπαντες, οὐ νῦν πρόπειται σποπεῖν, οὖ-- 
δὲ γὰρ τοῖς ᾿Αττικίζειν τῇ φωνῆ σπουδάζουσιν, ἀλλὰ τοῖς 
ε ΤΣ ΞΡ Ὰ ͵ ἘΣ γι “ ὅς: - , 
ὑγιαίνειν ἐϑέλουσι γράφεται ταῦτα, κἄν, τοῦτο δὴ τὸ τοῦ Πλά-- 

τωνοβ, μήτε γράμματα, μήτε γοῦν ἐπίστανται. καλούντων 
οὖν τῶν Ἑλλήνων ὡὐμθω ἁπάντων τοὺς ἁπαλοὺς καυλοὺς, 

Οἷπ5 Ποπίδοῆο εξ ποχίππι, ρύδνίαπθ ἤποοὶ οἵ οοποοοία 
ἀΠΠΉο116, 

ΟΑ4ν. ΤΠ. [Ὁ 6 ξοοπίοιϊο.] Οποιπαάπιοάπηη ἀπ8--: 
ἔμανα, 1ΐα ξοθηῖϊοῦ]αβ ἱπΐογάπια ἴα ἤροχιΐθ γι οἴξιγ; [ΟΥΤΩΣ 

ἴαταθι εἰ ἱρίστα ἴπ μοτῖϊβ, πἰαπίαταμπα αἰπάτε ἀπθέμο «αΐ- 

ἄδια 1 οοπάϊηθι5, οθιοα]ο ἀπίθμρ δία τοὖὶ ΟΡ[ΟΙμΐο ; 

χιάγα ᾿ ΔΡραα τιο8 τροπαμΐ Τρίππι Θοάθπι τποᾶο, απὸ ρῬυ16- 
ἕμστανι δὲ ἑθυθδιηξμθτη, σοιηροπθιΐαβ δᾶθο, πὲ 1 ἐσίγα 61-- 
πῦχα Πὲ ὉΐΠ15, «αοχπδατποαττη οαραβ οοιηρομτξ δὲ ταραϑ 

᾿ϑὲ 4116 14 σϑητιβ, ᾳαουτχῃ 4115 ἀαϊάθηη οὕτα δοοίο [Ὁ]0, «118 

σατα δοθΐῖο δὲ πταγῖα ἤπηα] σοτηρομπΐ. : 

Ο4ρ. ἩΥῚΠ. [Ὁ 6 αἴραγαρί8.)7 ὕέσαπι ΓὙ116Ρα [ΓΘσπη-- 

(ἃ ποχηίηϊ8 ἃραγαρὶ Ῥ6Ὶ ΡῊ Πὲ ργομπποίδυια, ὅπ ΡῈ Ὁ, πὲ 

ΟἸΉΠ65 τατιο Ῥγοξοστιτ, αΠΓαπγοσα πῦπο τσ ΘΠ: Ῥγοροπίπμη ; 

μιαθὸ ϑηῖμι [οὐΊρίπιτβ 115, ἀπῖρτιβ [ἀγιτΐαξομι ἐπε υῚ δὲ ρυοροῆ-- 
ἴατη, ΟΠ. [ΟΥπλοσῖβ Αὐδοἱ αἰθοίαίουιριιβ,, απ [δπθ ἴπ δὸ υἱ- 

ἀοπέαν ἡθατο Ῥ]δἔουβ [οσῖρία, πθαπθ ἐρῆτιβ πιθηΐδηη 11 16111-- 

ϑεῖο. Οὐμπ Ἰρίξαῦ ΟΥΔΘΌΙ ῥῬχορειηοῦθιηι ΟἸ165 ἔθη δ }Ὸ8 

σλΙΈΝυβ. ΤΟΜ. σι. 5.5 



θδάλ ΓΑΔΗΚΧΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΎΝΑΠΙ. 

ἘΔ. ΟΒατε, ΓΥΊ. [566,1 δ Βᾷ; Β4Γ, τῦ. (665.) 
ὅταν αὐξάνωνται πρὸς τὴν τοῦ καρποῦ τε παὺ σπέρματος ἔκ- 
βολὴν, ἀσπαράγους. διὰ τοῦ π, τὴν δύναμιν αὐτῶν ξροῦμεν, 

ἐπιτρέψοντες ὅπως ἂν ὀνομάξειν ἐϑέλωσιν οἷ χρώμενοι. πολ.- 

λὰ μὲν οὖν τῶν λαχάνων τε "αὺ ὁλώς τῶν φυτῶν γεννᾷν πέφυ-- 

μεν ἐεβλαστήματα τοιαῦτα, πάντα, δὲ οὐ“ ἐσϑίουσιν, αὐτά. καὶ 
διὰ τοῦτο περὺ τῶν συνῃϑεστέρων ὄ λόγος ἡ ἡμῖν ἔσται, καϑάπερ 
ἐπὶ τῶν ἔμπροσϑεν ἐποιήσαμεν. ὁ μὲν οὖν τῆς “ρὄμβης, ὃ 
χαὺ κῦμα καλοῦσιν ἔνιοι, κατὰ συναίρεσιν, ἐμοὺ δοκεῖν, τοῖ 
διὼ τριῶν συλλαβῶν ὀνόματος λεγομένου τοῦ κυήματος, τῆς 
πράμβης αὐτῆς ἧττον ξηφαίνει' καίτοι τῶν ἄλλων λαχάνων ξ ξ)- 
ρότερος τὴν κρᾶσιν ὁ ὃ ̓ λαυλὸς τῶν φύλλων ἐστὶν ὡς ἐπὺ τὸ 
πολὺ, καὺ μάλισϑ' ὅταν ἔγγὺς ἥκῃ τοῦ τὸν παρπὸν ἀποχεῖν. 
λέγω δὲ ἄλχα λάχανα τοιαῦτα εἶναι; ϑριδακίνην, ἀτράφαξυν, 
βλίτον, τεῦτλον; μαλάχην. ἔμπαλιν τὸν δαφανίδος τε καὶ 
ἄσπαράγου καὶ γογγυλίδος καὶ νάπυος καὶ καρδάμου καὺ πὺ- 
ρέϑρου αὶ πάντων σχεδὸν, ὅσα δριμέα καὶ ϑερμὰ, ὑγρότε- 
ρον εἶναι συμβέβηκε. ποιεῖ δὲ καὶ βολβὸς καὶ σέλινον καὶ 
σίον, εὔζῶμόν τε καὶ ὥπιμον, ὀξυλάπαϑόν τε καὺ λάπαϑον, 

ΟΔΏ]68; 40 ἴοιθροτα δᾶ ἔγμοϊα8 δό [δθπθτῖθ ρυοάποίοηθην 

δαροίοποϊ, Δἴραγασοβ ῬῈΥ Ὁ ΔρΡρβιδιηξ, ἱρίουαταη δου] αΐδυν 

ΘΧροπομῖτδ, 115, απὶ ἱρῆι5. τπτοξαν, ἀπὸ Ἰη δὲ ποτηῖπιθ, ἀρρε!- 

1αγ8 ρῬουυηϊιθπΐθθ. ΜΠ ἴϑιιθ οἱδθυβ δὲ ἔτι [ατηση Ῥ]δηΐαθ 
τγαϊίαα Γααρία τοῖαγα τ] ΒΟ 061 σόγτηῖπα Ῥυοάποθηΐ (αῖ- 

ὅσοι, ποι οχπηΐα ζατη θη τηϑυἀπηΐαῦ, ΟἹ ϑαμα οαπίδην (υξ 1π 
4115 δινΐϑα ἔβοΐπιι8) 46 ἀβέφίπονίθη5 σουρα ἴδοίθπταβ, Βγαῖ- 
Προς ἐρίξιν σογιηθα (ᾳποᾶ ποῤπηΠὲ ὀζμα οἐΐδι ποτηϊπαυ, 
ΑΥ̓ΡΙΤΟΥ,, ῬΘΥ.. οομ γδοῖουθη, τιοηηΐτῖθ. {ὐπ {ὙΠ4}0Ὶ1 χυήματος). 
τηῖπνιβ ηὐπαήῃ Ὀταίῆοα ἐρία Ποοϑέ, ἑδυιθε δ] ουτπι ΟἴΘΓΌ ΠΣ 
4118 ἐθιηρουδιπθηΐο 6" τας ο᾽σνυηττ, απδηη 0114, ΠοοΙΟΥΘ; 

ῬοΟΤ τυ απάγα ζάτη. ῬΤΟΡΘ ἔριισίτι5 ἄθοίαϊε: ἀΐοο δυΐθιι 8118 
ΟἾοχα οἴ μδθο, ᾿Ἰδοΐποδμι, εαἰτιρ σοι, Ὀ] πηι, Ὀδίδμι, π|81-- 

ναι. Οὐομέγα νοτο δοοτϊξ, πὲ γδάϊου]δθ, δραταρὶ, δὲ τὰ- 

Ῥ86, ἢπαρὶ, οατάαδμη!, Ὀυτθίμτι, δὲ οχπμϊήμη, ρεοροιποῦπηι 
δου, δὲ σα ἀογαμ Πὶ πυπιαου, ΒΏ]ΡΗ5 δπΐδθιη δὲ δρίτηι, 

Ποη, εχιοα, σοπηῦμπι, ΟΧΥαραΐμθη, Ἰαραίμυμπι δἰ Οπιπ68 



ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ 8, ες ἸΒη2 

Ἐά. ὍΒβατι, ΥΊ. [565. 566,} ἘΔ, Βαΐ, ἀγ- (955.) 

ἅπασαί τε λαχανώδεις πόαι τοιοῦτόν τιϑα, ΕἸΣ ἐχκαρπεῖν, 

καυλόν ξκπαρπησάντων δὲ, ξηραίνεταί τε καὶ ἄχρηστος εἷς 
ἐδωδὴν ἀνθρώπων γίγεται:. πάντα δὲ [566] τὰ τοιαῦτα δὲ 

ὕδατος ἑψηϑέντα μεὲ ἐλαίου καὶ γάρου προσφέρονται, βρο- 
χέος ὄξους ἐπεμβάλλοντες" ἡδύτερα γὰρ οὕτως καὺ εὔστομα- 
χώτερα γίνονται, τροφὴν μέντοι τῷ σώματι δίδωσιν ἐμὴν 

Ἰ 
τε καὶ οὔκ εὔχυμον. 

Κεφ. νϑ'. ΓΙΙερὺ ἑτέρου γένους ἀσπαράγων».} " ἥεζε. 
ρον δὲ γένος ἀσπαράγων, ἐπὶ τοῖς ϑαμγώδεσι φυτοῖς γιγνό-- 
μενον, ὀξυμυρσίγη τε καὶ χαμαιδάφνη καὺ ὀξυάχανθά. καὶ 
τούτων ἕτεροί τινες, ὁ μὲν βασιλικὸς, ὃ δὲ ἕλειος ὀγομαζό-- 
μενος, ὥδπερ γε καὶ ὃ τῆς βρυωνίας ἕτερος τῶνδε. πάντες 
δέ εἶσιν εὐστόμαχοί τε καὶ διουρητικοὶ καὶ βραχὺ τὸ τρόφιμον. 
ἔχοντες. εἶ μέντοι πεφϑεῖεν καλῶς οὗ τοιοῦτοι, τροφιμώτε- 

,ροι τῶν ἐπὺ τοῖς λαχάνοις ἀσπαράγων εἰσὶν, δσῳ καὶ ξηρότε- 
θοι. ὁμοιότης δέ τίς ἔστι τοῖς τε τῶν ϑάμνων καὶ τοῖς τῶν 
δένδρων βλάστήμασιν, οὖκ ἀκριβὴς ταυτότης. πα γὰρ ξυλω-- 

ΟἸογδοόϊ ραπαγῖβ μουβθαθ; δπΐθααδηι ἴοπιοη οἤσηδατξ, 67τι5-- 
το α!. σαπιίοτα «αοπᾶδτα ῥγοάποιπξ, φαΐ ῬΟΙΣ ἔδπηθι οεδαπττν 
Ποοαῖαν, βΐψαρ δᾶ οἵραιῃ βουηϊηῖθηβ 1 15, Ἠδθο δπΐθη 

οπιμῖα, δῆτα ἱποοοία τηδυιυτΐ; ΟἸτη 0160; 5470, Ῥᾶποο δοοΐίο 

αἀϊοοῖο, 1ΐα οπΐτη ἡποππάίονα Γαπῖ, Πουηδομαπίανιο γηδρῖβ 711-- 

ναὶ. ΑἸ ππδπέμνη ἴατηθ ρϑιοθπι ἀατΐξ ΟΟΥΡουΐ, εἰ 14 ποὴ 
Ῥοπὶ [ποοὶ. 

Οαρ. ΤΙΧ. [ὃς 4110 βεποια αὔραγαβουτιη,} ΑἸ πᾶ δι- 
ἔσπι αὔρατασοστιι 68 ροητιθ, ἀποᾶ ὅτ Ῥ]απ 5. ἔρυϊοοίθ ρο- 

σϑηϊ, ΧΙ Υἤτ6, σμδιθαθάδρῃηθ οἵ Ὄχγϑοαπίμπα, ΑΡ [18 
ῬΡδθίουθα 411} [απ ἀἰνευ πῆ, ἀποΥατα 411π|5 Το ρίπβ, 411π|5 0410:-- 

[ῖβ πιοχαϊπαῖασ, ἀποιπαἀπηοάσην οἵ 411π|5 οἵδ Ῥυγομίδο, ΕἸ: 

Ἠῖ5 ἀϊνουαβ. Οὐηπθ5 δαΐθη; Πουηϑομαίη 7αναιῖ, ταϊλαβαιθ 

Οἰοαΐ, δὲ ραυυη ΠΥ ταν, 851 ἕαγηθπη 1 Ρ6116 οοηδποίαηξατ, 

Ἰατιῖο βυυηῖτιϑ' ΔἸ αν, 4π8π| οἹδγάνη αὐραταρί,. απὸ τρῇ [ἀπὲ 
Ποοίονθβ. ῬΟΥΤῸ δυβοῦημη δ ΦΡα ΟΠ σου ηλῖτα ΔΈΟΙ [6 

φιοδεπηπιοᾶο Γαμΐ ἢχηἶπῖα, πισῺ ὕϑυηθη ΟΠ Ἶ 10 ΘΒΒΙΕΙΡῚΣ: ΦΥΡΟ- 

552. : 



θ4ά4 ΤΑΜΔΗΝΟΥ ἹΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ ΖΥΝΩΑ͂Ϊ. 

Ἑαά. Ομβαττ. ΨΙ. [566,] Ξ ἘΔ. Βα, 1ν. (655.) 

. δέστερα τὰ τῶν δένδρων; διὸ καὶ ῥητέον ἐφεξῆς ὑπὲρ αὖ- 

τῶν ἰδίᾳ. 
Κεφ. ξ. [Περὶ βλαστῶν.) Οὗ βλαστοὶ τῶν δένδρων 

τε καὶ ϑάμγων. ἀναλογίαν ἔχουσι τοῖς ἐπὺ τῶν λαχάνων 
ἀσπαράγοιξ᾽ ἐχβλαστήματα γάρ εἶσι κἀκεῖνοι πρὸς καρποῦ γέ- 
γεσ!» ἐξορμῶντος τοῦ φυτοῦ. διαφέῤουσε δὲ τῷ τῶν δένδρων 
μὲν τὸ, στέλεχος ἀεὺ διαμένειν, ἀνάλογον ὑπάρχον. τῷ κατὰ 

τὰ λαχανώδη τε καὶ ποώδη καυλῷ, τὸν δ᾽ ἐπὶ τούτων καυ- 
“λὸν ἐπέτειον εἶναι, πάντες οὖν οἱ βλαστοὺὶ τῶν δένδρων τε 
καὶ ϑάμνων, ἕψηϑέντες ἐν ὕδατι, βιβοώσκεσθϑαι δύνανται, 

πλὴν εἴ τινες ἤτοι ἀηδεῖς, ἢ φαρμακώδεις εἴσίν᾽ οὐ μὴν 
ἐσϑίουσιν αὐτοὺς. οὗ ἄνϑρωποι διὰ τὴν τῶν ἄλλων ἐδεσμά- 
τῶν; ὅσά βελτίω͵ τούτων ; ἀφϑονίαν. ἂν λιμῷ. δὲ ὑπὸ τῆς 
ἀνάγκης ἐπὶ τὴν ἐδωδὴν αὐτῶν ἔρχονται τρέφουσι γάρ πως, 
ξὰν καὶ αὐτοὶ καλῶς πεφϑῶσι. καλλίους δ᾽ αὐτῶν εἶσιν οἵ 

τῆς τερμίνϑου τε καὶ ἄγνου καὶ ἀμπέλου καὺ σχοίνου καὶ βά- 
του καὺ κυνοσβάτου. σταρ ἡμῖν δὲ χαὺ συντιϑέντες εἰς Ὅξος 
ἢ ὀξάλμην τοὺς τῆς τερμίνϑου βλαστοὺς ἀποτίϑενται. 

τῦιτι Θηΐτη σοὐ χήνα ἑατέ Ἰσποῆογα; Ῥγοῖπᾶς ἀδ ἱρῆ8 απδαπα 
ἐδοτίῃστι π 015 ἄδιποορβ ἢ ἀϊοοη αι. 

Οαν. ,Χ. [68 φουμηρα5,) Αὐδοστα. Ἂς Ῥρπιοιαν 
δότυαῖτια οἴθυτπν δἤραγαρίβ Ῥτορουέίοηα τοϊροπᾶοηί, ϑῖ 

τοηΐγα Β666 ἀποα6 ρΥοάποομαβ απαβάδιῃ, ααππὶ Ὁ] αηΐα ἱρία 

Ἐραοίατη ραταί Ῥυοάποοσο; 6δο ἑαπίθι ἀϊογιπί, φαοᾶ ἀὙΡο- 

συτὴ αὐϊᾷοήι ἤρ65 (ᾳἀδ σαμΠ οΟἹογδοθου μη). δὲ που ραδθουιπη 
᾿Ῥγορογίοσιο τοίροτι 6) ρουρϑίμο χηϑτιθῖ, ἱπὶ 115 δαιΐθπι οαὰ- 

ἢ5 86Ε1, δηηττι8; Οπιμΐα Ἰριταῦ δὐουττι 80 Ῥριιίιουτα σου-- 

. χηΐπα, δάπθα ἱποοοία τπϑηι 1 ρΟΙαπΐ Ῥυδθίου πὲ πσανία 4π86-.- 

ἄδπι δὸ χηθ!οαταθηΐοία; ασαχῃ ἴδγπθη Ὑτῆσο 61115 ο1018 ργδο- 

Πανάϊουῖρηβ αὐἰῆινανξ, 1115 ΔΡὈΠΙηθπξ; σοίοιτηξαν ἕαυηθη τπιτ- 

οδοπΐα ἕλταθ, πάτα ποϊσιτιπξ δὲ 1ρ[α δ απανίσι, ἢ σοχίδοξα 

Ῥτορα βου. Οχημπΐστη δυΐθηη Ῥυ δα δι εἰ ΠῚ τγα Γατι ἔθυε π- 

ἸΏ], οὲ νιοῖθ, νἱΐβ, Ἰυποῖ, ὙΠΌῚ, δὲ σδη ΓῸΡΙ σουτηῖπα. 

Νοῆβταΐδβ δυΐθμι ἔθου ρι 1 ρϑυτοῖπα ἴῃ δοθίο να] ἸαΌ Ια οοπ- 

ἀεμπΐεβ τθρομθῃξ, 
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Κεφ. ξα΄. (654) [ Ἡερὲ τῆς ἐν τοῖς μέρεσι τῶν ἐσϑιο-- 
μένων φυτῶν διαφορᾶς] ᾿Εβουλόμην ἂν ἀληϑῆ τὸν “Μγησι-. 
ϑέου λόγον ὑπάρχειν, ὃν ἐν τῷ περὶ τῶν ἐδεσμάτων ἔγραφεν. 
δὲ γὰρ παϑόλου λόγοι διὰ βραχείας λέξεως πολλὰ. διδάσκου:- 
σιν, ὅταν 7ε ἄληϑεῖς ὦσιν, ὥςπερ γε μεγάλαι βλάπτουσιν 

οὐκ ἀληϑεύουτες, ἔστι δὲ, ἃ λέγει καϑόλου περὶ τῶν ἐν τοῖς 
φυτοῖς μορίων, ὃ ΜΙΡΕΘΞΟΡ ),. ταῦτα. ἡΠρῷτον μὲν οὖν αὖ. 

δίξζαι πᾶσαι δύσπεπτοί τέ εἶσε καὶ ταρακτικαὺ; λέγω δὲ οἷον. 

ῥαφανίδες, σκόροδα, πρόμμυα, γογγυλίέδες, χαὶ πᾶν τὸ 
τοιοῦτον γένος. ὅσων γὰρ ἢ ἢ ῥίζα καὶ τὸ κατὰ τῆς γῆς πεφυ-- 
χὸς ἐδώδιμόν ἔστι, πάντα τὰ τοιαῦτα εἷς τὴν δύσπεπτον 
ἰδέαν παταχωρίζεται. συμβαίωει γὰρ τὰς τροφὰς ἐκ τῶν 
ῥιζῶν ἅπασι τοῖς μέρεσι. τῶν φυομένων ἀναπέμπεσϑαι. συνε 
ἄγουσιν οὖν εἷς αὑτὰς ὑγρότητα πολλὴν αἱ ῥίζαι, καὺ ταύ- 

τήν δύσπεπτον ὁ ἔχουσι τὴν πλείστην" οὐδὲ γὰρ [267]: ἐνδέ-- 
χεται πεπεμμένην αὐτὴν εἶναι πᾶσαν. τὸ γὰρ πεπεμμέγον δο--, 
κεῖ τετελειῶσϑαι, τὸ δ᾽ ἐν ταῖς ῥίζαις ὑχρὸν ,“τέρωϑεν δεῖ 

λαβεῖν τὸ τέλος τῆς πέψεως, διαδοϑὲν ἐπὶ τὰ μόρια ταῦ φυο- 

(ἀρ. ὙΧΙ, [6 ἀϊβοχίμοΐηθ, ᾳαοᾶ ραγΈραβ ρἱαπέαττμῃ. 
οἰοα]οπξατατω ᾿πθ ἢ. Ορίαγθια νϑτα 68, απ Μποβίμθις 
ἴὰ ΟΡογα ἄθ δῆπυθηί8 σοπίουιρπί, πνουίδα επΐτα ρσδθ- 

οορία, ἢ νοῦὰ [ππί, γαῖα. ραποῖθ ψ 5 ἀοροπξ, ααοιηδᾶ- 

γηοᾶπη, ἢ ξ61Γἃ Γαπξ, χοστατη ἔπε πόρια, θπαθ ἰρίταν 

Μηοβίμθαβ ὅδ ραυεθιβ ῥ]απζατυ ἴῃ τι νϑείπτη Ῥυϑθοῖρίξ, 
Πδθο [απὸ 20 γζγυζέζιο ἐρέξιο: γασζοθς ογίχυθβ δογισοοξι {μι 

ἀξοῖιοθ, ἐιιδαξξοτιοτᾳτιθ ἐπ ϑεινέ, τεγθξ ογταέξα. ταάξ-- 

ομΐαθ, αἴζξα, σεραδθ, γαρώ, δὲ τϑίψιμα ὀλιθδαΐεπυ Ξωπεγ"δ. 

(Οὐπκογ έτη, ἐτοῦτο γαεζα;, {616: φιιοῦῖ ἑπέγα ἐδγγαπε ργονετιῖξ, 6,8: 
εὐ ειζογιξείτι, οηγοΐα ἤῶεο ἔχιέθι' θῶ, χείαθ δοπιοοσέτι {ει α127}3-- 
οὐϊξα, τοτωτιου ατοξτ. ΙΝαπι. ψερόπυ ταξοθς ψ{{ἀγυζξεστν οετεξθτος 

Ῥίαγχέαγεπι ραωγέξῥτεβ πιξέξατος αἰέηυθτιξεστυ, αφοξαῖξέ, τοξ ζείιιο-- 

7: 770, Τιυτοξέχεστο ἔτη (Ὁ ἐρ (ὴ5 δοζίέρατιξ, διιπυῆτθ ογτράσεπο παῦφατὲ 

Ῥἐμγ ποτ; πϑῴιθ δτοέπι Κογὲ ρούο δ, τοξ ἐρ,(6 ξοξωα Μὲ σαποο-- 

οὖτι5, πιατοοχειξαϊθπι, φεοαῖ σοοξησν ε,}, ἐκ ρεγ δοέεισπ 6078 

οἐάρξιν; ἰξᾳινξ ἤώποοι, πιιὶ γαασοξξεις ἐποίβ, αἰδὲ ἐπὶ »αγέξα8 

Ῥέαπέαε αἐ(γδειξεις σοοέξογεογπ, ρδ» δούαπε ἀοφιΐέγαξ, ποσο 8 
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Εά. μασι, ΨῚ, [567. Ἐκ. Βα, 1γ. (334. 

μένου᾽ πάντα γὰρ ἀπὸ τῆς ῥίζης τρέφεται. διόπερ ἃ ἀγαγκαῖον 
ἀπέπτους αὐτόϑι τὰς ὑγρότητας εἶγαι᾽ συγειλεγμέναι γὰρ ὃν-- 
ταῖϑα, ᾿προσμένουσι τὸ τέλος τῆς ὄγω πέψεως, ὥστ ἐν ταῖς 
ὀίξαις εὔλογον ἀκατεργάστους εἶγαι τὰς πλείστας ὑγφότητας, 

εἰκότως οὖν χαὶ τοῖς ἡμετέροις σώμασιν ἀπὸ τούτων τὴν τρο- 
φὴν ὑγοὰν καταλείπεσϑαι καὶ ταραχώδη, αὕτη σοι καὶ ἦ τοῦ 
Ῥησιδέοῦ ῥῆσις, ἄχρι μὲν τοῦ λόγου πιϑανὴ, τῇ πείρις δὲ 
πριγομένη ψευδής, αἵ γοῦν δαφανίδες τὴν δίζαν ἔχουσε πολὺ 
δριμυτέραν τοῦ τε καυλοῦ καὶ τῶν φύλλων ὥσαύτως δὲ καὶ 
τὸ πρόμμυον, ἀμπελόπρασόν. τε καὶ πράσον «παὺ σκόροδον. 
εἰ δὲ καὶ τεύτλου καὶ μαλάχης καὶ γογγυλίδος ὀϑέλοις παρά- 
βάλλειν τὴν ῥίζαν τοῖς φύλλοις, ἰσχυροτέραν εὑρήσεις τὴν δύ- 
γαμιψ,, ὥσπερ γε καὶ τῆς ἀλϑαίας,, ἥπερ ἀγοία τις εἶναι δοκεῖ 
μαλάχη. δηλοῖ γοῦν καὶ αὐτῆς ἡ δίζα τὴν δύναμιν, ὥσπερ 
καὶ ἥ τοῦ τεύτλου, διαφοροῦσα πολλοὺς τῶν φλεγμονωδῶν 
ὄγκων, οὗ μήν γε τὰ φύλλα αὐτῶν ἱκανὰ δρᾶσαι τοῦτο. 
“αὖ μέντοι καὶ τῶν φαρμακωδῶν φυτῶν. ὅσα τὰς ῥίζας 
ὁμοίας τοῖς εἰρημένοις ἔχει; «αὶ τούτων ἀσϑενέστερα τὰ φύϊ- 

ΕΓ; μαγξθ8 δγμῖε ογγιεϑθ ὦ γασολδεία αἴέγνογηξεισιν γ᾿ ορ ιγγέ. 

ἽΝεοε 6. ἐσέξιω: 6} τδζαοην. ἤερνογθδ ογέαοβ αοογσαῦξ; σιίο 

ἤθοο. οοἰδδοέξ, οοούέοόποπι αὐ οζιρξαπι, πιραθ 722 ἔτ ραγέδδι 

νεἰρο;γιῖβ, δηρεδοξαηέ. ΙΝοτα αὖϑ γ6 ἐρΖξιρν Ζτυ γααϊοξῥτέδ ρΖειξε: 

πατεῖν. ζτίπτιογ" 25 ἐϊασοη δοξξ οογυξέοθξεισ, ΖΖογζέο [απ δὲ οογρο- 

τότ ποιγῖβ αἴάπυδχοέιστι αὖ. ἐδδ. γοϊέτιχειζξιο ἤχωτξαιίτα, ἀο 

ἐπιγδαέζοτολδ ρζοφτγνεσ.. δος ἘΠῚ Μπομοὶ 6: Γϑηΐομέϊα, 

“66. ψΕΥΡ15. ααϊάοη) νἱθθίπ ῬΧΟΡΔΡ1115, ἘΧρουϊθπῖα δμΐθια 

ΤΑΙΑ οἵα οοπνίποιαν.. Βισυίάθηῃ ταδίριϊαθ γαδίροιη Παρϑηΐ 

ΘΔΌ]16 Ἡρίο δ 1011Π15 γητηῖίο δουτονθη: βυλ 6} θὲ οορα, διῖρο- 

Ἰορταίυπα, Ῥουστιπι; δὲ ΔΗΠΤατ.. αιρᾶ ΠΗ Βϑέθ8 χποαπο δὲ τ88]- 

ταο οὕ χάραθ ταἄϊοομι οοπιράτανο δᾶ [016 νομιουῖβ, ρι5 νἰσίστ 
ἴπι δα ἱπνϑηΐθβ,. φποιπδαπιοῆητῃ οἵ 1 4] Πα 686, 4186 Δρτθ115 

ἀαδράδχῃ τηᾶῖνα οἴ νταοίπιν :. πιᾶτη γϑαῖχ ἴρῆτι5,, αὐ δὲ θδἔδθ, 

στη, ᾿αΠΊΟΥ 65. Π1 1005. 2} πητηθἴο 5 ἀπ ου (88, ἑποιιηαΐθπι ἔπ8η: 

Ἰπαίοσαί, 14. φαοα ἐρίοσυτα. ΟΠ ποάπουηξ δίβοθτγο. Ουΐπ 
δὲ Ῥ]απίατντητνι χηθιοδπηθη οἰ ασηπλ, «πΐθιι8. γα ἄϊοοϑ Ῥεδθᾶϊοίί5 

Γπὴξ ΠΙΜ]65.. ἔ0]1α [πὲ 1] ΟΣ Πονα, τῖξ Θγ αι, [611186, 
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ἘΔ. Ομιατέ, ΨΊ. [467.] ΐ ᾿ς Ἑὰ, Βαϊ. ΤΥ. (664.) 
2ά, πυκλαμίνου καὺ σηίλλης “αὶ ἄρου χαὶ δραποντίου καὶ ἄλ- 
λων πάνυ πολλῶν. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ ἄλλων φυτῶν τὸ πλεῖ-. 
στον τῆς οὐσίας ἔν τε τοῖς καὐλοῖς καὶ τοῖς στελέχεσιν;, οὔ- 
τῶς ἐπὶ τούτω ἂν τῇ ὀΐξῃ , καὺ ταύτην ἤ φύσις αὐτῶν μά- 
λιστα αὐξάνει τε καὶ τρέφει, καὶ τὸ μὴ καλῶς ἔ ἐν αὐταῖς “δξερ- 
γασϑὲν εἴς τε τὰ φύλλα γαὺ τοὺς καυλοὺς ἀποκρίγει. τὴν μὲν 
οὖν δίζαν ὃ ἔχει ταῦτα ταὺ διὰ τοῦ χεϊμῶγαξ μεγάλην, τὸν κῶυ- 
λὸν δὲ φύει χατὰ τὸ ἔαρ, ἡνίκα πρὸς τὸν “καρπὸν ἐξορμᾷ. - 
φαίνεται δὲ κἀπὶ τῶγ ζώων ἥ φύσις ἐνίοτε τὸ περίττωμα τῆς 
ὅλης οὐσίας τοῦ ζώου, κῶϑάπερ καὺ “Πφιστοτέλμης. ἔλεγεν ἢ εἴς 
'τιψων μορίων οὖ» ἀναγκαίων παταχρῆσϑαι γέγεσιψ, ὡς ἐπὶ 
τῶν ἐλάφων μὲν εἰς τὰ πέρατα, καὶ ἄλλα δὲ τῶν ζώων 
εἰς πλῆϑος΄ καὶ μέγεϑος ἀκανϑῶν ἢ τριχῶν. ἐπισπρπεῖσϑαι 
τοίψυν ἀσφαλέστερόν. ἔστιψ ἕραστον τῶν ἂν τοῖς φυτοῖς μας 
ρίων αὐτὸ καϑ' αὑτὸ, γευόμενον μὲν καὶ δομώμενον. πρό- 
φέρον, εἶτα παὺ διὰ τῆς ἐδωδῆς πειρώμενον, “ἥ μὲν χὰρ ὄσφρη- 
σίς τε "αὐ ῇ γεῦσις; ὁποῖόν τινὰ τὸν χυμόν τε καὶ τὸν ἀτμὸν 
ἔχει τὸ μόριον τοῦ φυτοῦ, διδάσκουσαι συνευδείχνυνται τού- 

τοις εὐθέως καὶ τῆν ὅλην κρᾶσιν αὐτοῦ, διὰ δὲ τῆς πείρας; 

ετὶ, ἀγβοοη, 50 οομηρΙατίσπι β]ίαστηι. σὲ ρμέπι ἴπι αἸτ8 
Ῥἱατεῖβ Γι Πδυίιαθ Ῥᾶγ8 χαδπίνια ἐπ οαπθ δῇ δὸ Πρ) 6, τί 
ἴηι ἢἶβ ἐπι ταδίοθ, ψαθτα ταδίοθμι ἐρίαγτι πδίπιγα διιροῖ παπί-- 
τὴ8 80 μαϊτῖϊ, οἵ αποᾶ ἴπ 68. ῬΤΌΡ6 οομποοίπγα τοι που, 

ἴπι 0114. εἰ οααίθμι οχθουτήΐ, Ηδθο ἰρίτη): ᾿γοιιθ ταᾶίοομῃ 
ΒΑΡοΗδ πηᾶρηαῖ; ὑθῖθ δπΐθιη, ΦΠΊ1 ἰδχηθα Ῥαταπΐ τος 

ἄποσγθ; οαπΐθη Ῥγοϊοσαηΐ, Ὑιάθίατ βαΐοηα τρίτα ἴπι δὐΐ-- 

τα Πριι5 4ποατιθ ἰπέξογάμη ἐρηπιβ ΓΙ Παπξῖαθ δηΐμπνα!θ οχ- 
ΟΥθιηομΕ5. (αμοιπαδιηοάπη οὲ Αὐποίοῖοβ Ῥγοῦϊα1) δα ρεν- 
τίαγα ἡπαγτμι τα 1011. τιθοο ϊαυϊαυτητι Ῥυροχθαϊΐρηθηι ΘΡα: 

αἰ ἴῃ οοννὶβ απίάθμι δα σογητα, 1 4115 δυιΐθιι απϊππα!θιι5 

δα ὉῬῆο5. δὸ ὕριαϑ ἡνάτέα5 οἵ πθβυῖοβ Ῥτοάποοπᾶαθ, Ὑπέϊτ5 

ζϊαίαε οΠ σαϊαηέδην ῥυτὰβ δἴάιθ οἰ Τδοϊθηίεια Βαρυα5 Ῥ᾽δι: 

τάγτηνι ῥατίθϑ ἐρίαβ Ῥοὺ [8 δπρίοταγθ, ροῖξ ἀπΐοτα χηᾶή θη" 

ἔθη) ΣΟΥ; ἀαδηοα 6: οἸδοίαβ ἂθ ρα ἤτι8, ουάδηοδϊ 

[Γαροτοτὰ ἂθ οἄότδ τι Ῥατδ Τἱαπΐαθ παροάξ, δβοοδηςθβ ξαμα 

Ἐξ ἐξαμά ἐομβοτανηοηΐαγω οὐ Παΐπηῃ οἴοπάυπι. Ἔχρος: 



648 ΤΑΔΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ 4ΎΝ ἿΣ. 

Ἐάὰ. ΟΒατῦ, ΥΊ. 1567. 568,1 ἘΛ. Βεῖ, ΤΥ, (54) 

ξᾶν 7έ τιξ αὐτὴν ποιῆται μετὰ τῶν οἰκείων διορισμῶν, ἄχρις 

βῶς ἤ δύναμις εὑρίσκεται, συνεγδειογυμένης αὐτοῖς ἐνίοτε 
καὶ τῆς συστάσεως τοῦ φυτοῦ μετὰ καὶ τοῦ κατ' αὐτὸ χυλοῦ, 
τινὰ μὲν γὰρ ὑγρὸν καὶ ὑδοτώδη, τινὰ δὲ παχὺν ἤἢ γλίσχρον 

ἔχει τὸν χυμὸν, ὧν καὶ αὐτῶν. ἰδίᾳ πάλιν γεύεσϑαι προδήπεί; 

ἔνιοι μὲν γὰρ αὐτῶν εἶσι δριμεῖς ,᾿ ἤ ὀξεῖς, ἤ πικροὶ, ἔγιοι δὲ 

ἅλυχοΐ τε καὶ ἁλμυροὺ : καϑάπερ 7ε τιγὲς μὲν αὐτῶν αὐστη- 

θοὺ, τιψὲς δὲ στρυφγοὴ, τινὲς δὲ ὑδοτώδεις, ἢ 7λυκεῖ:. οὐ οὖν 

χοὴ πεισϑέντας τῷ Μινησιϑέῳ, πιστεύειν ὡς ὑγιεῖ καϑόλουν τῷ 

λόγῳ, πειρᾶσϑαι. δὲ μᾶλλον ἕ ἕχάστου τῶν ἂν τοῖο φυτοῖς μο-:. 

ρίων αὐτοῦ καϑ' ἑαυτό. 

Κεφ. ξβ΄. ἹΠερὶ γογγυλίδων.] Ἐὖὺτε γογγυλίδα κα- 
λεῖν; εὔτε βουνιάδα βούλοιο τὸ φυτὸν τοῦτο, λαχανῶδες μὲν 
ἀῤτοῦ τὸ τῆς γῆς ἐξέχον, ἡ δ᾽ ἐν [568] αὐτῇ περιεχομένη ῥίζα, 
πρὶν μὲν ξψηϑῆναι; σαληρὰ καὶ ἄβρωτος ὑπάρχει, δὲ ὕδατος 
ὃ᾽ ἐ Ίθ ετα ϑαυμάσαιβ ἄν εἴ τος. τῶν ὁμογενῶν φυτῶν 

ἔλαττον τριρκ πδλνειδῶς δὲ καὶ ἡ ταύτην σκευάζουσιν ἂγε 

͵ 

χίδηα, οὐΐξοτη, ᾿Ε πιοᾶο αυΐβ :ρίουη οὕτα ργορτίβ ἀϊΠίποιίοπί-: 
ΟΡαδ Τδοουῖε, ἤαουϊέαβ Τρία Ῥίδνιβ τύσθηϊέαν. Τηϊονάπτη θἤδηα 

οὕτα 115 Ἰρῆτι8 ρίαηΐαθ ρου θεία σα ἴποοο; φαὶΐ ἰρῇ ποι, 

ἐπᾶϊοαϊ: ἀπδοάδγα οηΐτα Γασοῦτῃ Ππάθοπὶ Ἡυπ πη ἀποηάδπι 
οἷ δαφαθίχη, 4116 ογα [απ ν 6] Ἰοπΐατα; ἀποὸ8 οϑἴἥαπη [Πσο05 

Ῥυίναϊτα Ὑπγίμγα σατο ὀοπνόπῖθε: απίδατῃ Θπΐπι. 6. ἱρῇβ 

Τὰπὶ ἀοτθ5, δτιξ δοιαὶ, δτιΐ δυπατὶ, 4111 (41Π΄. φαοπιααπιοάνπι 

οἱ ἀπί αι Ἰρίοταση [απ δα ογ], 4111 αοουθῖ, 4111 ἀχίθὶ, δὐΐ 

ἀπῖοε5. Νόπ οἱξ Ἰρίῖατ δαάτοπᾶμπβ Μπρβίπθιβ, ἑαπαπατη ν 63 

γα ἴπι την [ἄτα 16 αέ, [64 ροίτιΒ βησῃ]δθ ρ]διίαττιη ρατ-- 

Ἔ68 Ἰρίαϑ βῈσ [8 δα ρεσιθητια Θκαιηϊπαγιδα, 

Οαρ. ΤΧΠ. [6 Ὰ015.] Ἠπἦτιβ ρἱδηίΐας (χπδιι γ075 
γυλέδα «πἰ͵ βουνιάδα, ΔΡ061168 1166) οἸογασθῦσα χαΐᾶοπι εξ 
ᾳαοᾶ ἔογγα δχίαϊ, τδᾶϊκ δηΐθη, ἀπ|ᾶ8 [ουΥᾳ οοπι ποίαν, ἄστα 

᾿αυΐδετῃ οἵ, τἱῇ οοαπαΐητ, δὲ ποῖ οἰοαϊοπία, δήσας 8076 1Ὲ 

ἡποροῖα πιϊταρονυῖβ ᾳαοά π}}18 Ῥ]απέαττισν φοπρβηθυτιπα ἸΠΙ ΠΤ 
πηίχαί, λπο αυοφαθ ψατίς ναΐρο ΒΡρατϑηΐ, δᾶδο, πὲ 11) τηῖα- 



ΒΙΒΑΙΟΝ 8, τ δάδ 
ἘΔ, ΟΒατε. ὟἹ. [568] Ἑὰ. Βαῖ, ΤΥ. (55:.) - 
ϑρωώποι ἄχρε τοῦ συντιθέναι δὲ ἅλμης ἢ ὄξους, ὡς ἔχειν 
εἰς ὅλον ἐνιαυτὸν χρῆσϑαι. χυμὸν δ᾽ ἀναδίδωσιν εἷς τὸ σῶ--" 

μα παχύτερον τοῦ συμμέτρου, διὸ κἂν καὶ πλεονάσῃ τις ἐπ᾿ 
τῆς ἐδωδῆς αὐτοῦ, καὶ μάλιστα ἐὰν τις ἐνδεῶς ἐν τῇ γαστρὺ 

πέττῃ αὐτὴν, ἀϑροίσει τὸν καλούμενον ὠμὸν χυμόν, εἶς, 
ὑποχώρησιν δὲ γαστρὸς οὔτ᾽ ἐναντιοῦσϑαε ἂν αὐτήν τις οὔτε 
δυντελεῖν φαίη, καὺ μάλεσϑ' ὅταν ἑψηϑῆ καλῶς. χρήζει γὰρ 
αὐτὴ πλείονος ἑἕψήσεως, καὶ γίνεται καλλίστη δὶς ξψηθεῖρα,. 

κἀϑότε λέλεκται πρόσϑεν ὑπὲρ τῆς τοιαύτης σκευασίας: εἴ 
δ᾽ ὠμοτέρα ληφϑείη, δυσπεπτότερός ἐστὲ καὶ φυσῴδης 
“αὺ κακοστόμαχος, 7. ἐνίοτε δὲ καὺ δῆξιὐ ἐρχάζεται κατὰ τὴν 

γαστέρα: ο΄, 
Κεφ. ἕγ. [Περὶ ΠΣ Ἔστι μὲν. ἤ ῥίζα καὶ τούς: 

του τοῦ φυτοῦ παραπλησίως ἐσϑιομένη τῇ τῆς γογγυλίδος, 
ἂν χώραις δέ τισι φύεται δριμυτέρα πως, ὡς ἐγγὺς εἶναι τῇ 
τοῦ δρακοντίου. καὶ χρὴ τὸ πρότερον αὐτῆς ὕδωρ ἄπο- 
χέοντα κατὰ τὴν ἔψιν εἷς ἕτερον ἐπεμβάλλειν ϑερμὸν, ὡς 

ἐπὶ κράμβης τε καὶ φακῆς εἴρηται. πατὰ δὲ Κυρήγην ἔμ: 

τα Ὑ6Ὶ δορῖο οομδίθητοβ ἰπ Ἰοΐατη δηππτι ἰρί8. τιϊξατῖαν, 

Θποοιτῃ δηΐθχη 1 ΘοΥΡτ5 ἀιβυτραϊ τηραϊοουϊ οὐδιουθπε: 
Ῥτοϊπαᾶθ. ἢ «δ τρία ἸΠρογα 5. ψοίοαϊαν, [αοοτιπι οὐπιᾶππι, 

4τ|οῖ νοσαιΐ, Δοουναθ 1 , Ῥ ΟΕ Πηπητγα. Π΄ Τρ ατα γηΐπτιβ 7τιῖτο τα 

σοαΐιοα]ο οοηΐδοουίε. Οποᾶ ψεῦο δᾶ νεπίγομι δἰῆπθί, π6- 

ΤῊῸ Ἰρίατα διῇ ἀδήϊοουθ δὲ Πῆθυς ἀἸπκουτέ, Ῥυδοίθυ τ αππιθι 

οοοΐα “0611 Τπουῖξ: δοοξίοπθι δπΐμη ἀπιξα ὨἸΟΥ ΘΙ, Ῥοίιι]αῖ, 

εααπθ οἱὲ απ δ {Ππτῶ, 4π86 οοοΐα 918 ἔπουϊέ, αποιηηδαχηοάπ 

Ῥυΐμβ 46 δ᾽ πβπιοα! ρυγδερατδίϊουιβ ἀοοιιητβ. Οποά ἢ Γαμηρία. 

ΟΥ̓ΠΙΟΥ ξαοΥ, οοπρορῶι 6Ὲ ἀΙ ΠΟΠοΥ δὸ ἢδίη]θηΐα ἤομηα-- 

ΘΒοχαθ ποχία, τη ατπθυ δυιΐθμι οὖ σϑηΐτ θη πιογάϊορί, 

Οδρ. {ΧῚΠ. [6 4το.1] Μαμάϊι: οἱ πυἤτ5. Ρ]απΐρο 
τδῦϊχ βοᾶθῃηι πιοᾶο, “πὸ ταρῖ, ἴἶὰ φαϊριαβᾶδι ἀπΐδγῃ τορίο-- 

τῖρτι8 ΔΟΥΟΣ αποδαχηγηοᾶο ρτονοηϊξ, πὲ Ῥυόρο δᾶ ἄγαοομς 
ταάίοομι ἀοοοᾶαΐ, ΕἸ ἄπιη ἱρίατη ὁοααῖθ, ῥυϊόσ δαπα οἴθιία, 

ἴπ αἹΐατι. οαἸ αι; οοπνρηΐέ φομίοοῖθ, ἀμοιηθαχποάμτη᾽ ἴηι 

ὑχαίποα ἂο ἰθηΐς ἀἰχσίπηαθ, Αὰ Ουτθποη δυΐομι ρ]δπΐα μᾶ6Ὸ 



᾿ 

θ60 ΤΑΔΖΕΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΦΎΝΑΙ, ἢ 

«ἘΠῚ, Ὁματε; ΥΊΙ. [5681 ἘΔ, Βα[, ΤΥ. 354) 

παλιν ἢ ἔχει τὸ φυτὸν πρὸς τὴν παρ᾽ ἡμῖν χώραν. ἥκιστα 
γὰρ ἔχει φαρμακῶδές τι καὶ δριμὺ τὸ ἄρον ἂν ἐπείψοι τοῖς 
τόποις, ὧς καὶ τῶν χογγυλίδων εἶναι χρησιμώτερον, καὴ 
διὰ τοῦτο “αὖ εἰς ̓ Πταλίαν πὀμίξουσι τὴν (τα) ὡς ἂν καὶ 

σαὶ. βλαστῆσαι. πρόδηλον δ᾽, ὅτι πρὸς μὲν τροφὴν ἢ τοι- 

αὕτη πρείττων ἐστὺν, «εὖ δέ τί ἀραβ ετευὶ ἐκ ϑώρακός τε χαὺ 
πρεύμονος βούλοιτό τι τῶν ἀϑροιζομένων ἐν αὐτοῖς. παχέων 
ἢ γλίσχρων ὑχρῶν, ἡ δριμυτέρα καὶ φαρμαχωδεστέρα, βεν- 
γίων. ἐσϑίεται δὲ δὲ ὕδατος ἐψηθεῖδα μετὰ γάπυος, ἤ μεὲ 
ὄξους, σὺν ἔλαίῳ καὶ γάρῴ, καὺ μέντοι καὺ μεθ᾽ ὕποτρην-: 
μότων͵, ἁλῶν τε παὺ τῶν διὰ τοῦῇ τυροῦ σκευαζομένων. 
οὐ» ἄδηλον δ᾽, ὅτι καὶ ὃ ξξ αὐτῆς ἀναδιδόμενος εἴς ἧπάρ τε 
κοὺ ὅλον τὸ σῶμα χυμὸς, ἐξ οὗ τρέφεται τὰ ζῶα, παχύτερός 
πῶς ἔστιν, ὡς ἐπὶ τῶν γογγυλίδων εἴρηται, «αἱ μάλισϑ'᾽ ὅταν 
ὦσιν αἵ ῥίζαι , κπαϑάπερ αἵ ἀπὸ τῆς Κυρήνης; ἀφάρμακοι, 
παρ᾽ ἡμῖν γὰρ ἐν ̓ Ασίᾳ πολλὰ τῶν ἄρων δριμύτερά ἔστι καὶ 
ἤδη φορμοτώδη τι: δύγαμιν Ἔχει, ΣΡ ΑΤΙΞΣ Ξ : 

8 ποῖϊταίε οἢ ἀξναιβε: ΠΥ ἴπ 1Π|5 Ἰοοῖβ ὀυμτα τηΐηΐπηθ οὲ 
χηραϊοατηθπίοίπι οἱ ᾿ὅογ8; πὲ ταρῖ5 ϑίϊδιυν ΠῈ τὐϑη]έτιο : Ζδοῖτοο 

Βαπρ αποαπδ ταδίοοην τὸ ΠΑ Πτι δάνομανέ, τιῦ αὰδς ἸΟΏΡΙΟΥΣ 

Τοιηροτο ἀπηρτίτίβ οὲ ἤπθ σογηνῖπιθ ῬοΙΠΕ ῥουᾶπγατο, Ῥαν- 

ξρίσαυτα «αἴοτα 6, «ποα 14}15 ἴπι οἴγο απίάοχι οἱ ργδεῖδη- 

ἄουῦ: δ ααῖθ ἰαημθη ἨθπιΟΥΘ5. οΥδῆοβ 6] 1θηΐοβ ἴπ ἐπόγαοα 

οἵ ῬΪομέΡτι8. ΘΟΠΘοῖοβ. ἐμίἢ νϑῆϊ 6] ρουθ, δουῖου δὸ τηβαϊ- 

φατηρηΐοία γη8ρῖ8. ΘΠ; Ῥχδθίδοσοπᾶα. ίαπαϊπι δπΐοπι δὲ 

'ϑαπδθ οπτῃ ΠΑΡ Σ γ6] δοοῖο ἱποορία, ΟἹ" ο]160 φξ ραᾶγο, αδ- 

48 οἰΐαχῃ οτππὶ ΟοπΠηΘπ15. (]θαπθ οἵ 118, 4π86 ὃχ οαίδθο 

Ῥαγαηῖπυ. οη ΘΡΙσπστ οἴἕαγῃ ον, αποᾷ ἔπροιβ, 4ξ 6Χ' 

ἦρία ἴπ ΠΘΡΔΥ δὲ ἰοίπεην ὀουῦτι5 αἰ Πυ θυΐξαν, ος πο ἀπίπιαν 

116 ΔΙ απίτιτ, οὐδ [ΠΟΥ ἡππιοάατηποᾶο 68, αποηπαάπαοπτη 46 τὰ- 

Ῥἱ5 ἀϊχίμτϑ., ῬΟΙΕΠηνατα ααθτη γαᾶοθϑ ρίαθ απο ας! 5 116: 

δϊοατηθηΐοίαθ ἔπουθτξ χρουΐοϑ » συγαπϑμιοαιϊ απ, 4π6 Οντθ- 

τῖβ αἴενυπξ:; φασπαοητήοι δρυ 08. ἴῃ. Αἢᾳ ἀτατ ππᾶ- 

δ δα ραᾶτίβ οἱξ δουῖτιβ, ξαοα! αίομηαο μαροξ ζ8πι τιράϊοα- 

τηθαζοίαχη, 



ΒΙΒΑΙΟΝ 8. ; Β5ι 

Ἐᾷ. διατί, ΜΙ, [268, 669.1. ἘΔ. Βα τῳ. (655... 
Κεφ. ξδ΄. (6565) “περὶ δράκοντίου.] Καὶ τούτου 

τὴν ῥίζαν ἕψοντες δίς που παὺ τρὶς, ὡς ἀποθέσθαι τὸ φαρ- 

μακῶδες; ἐσϑίειν ἐνίοτε δίδομεν, ὥρπερ “ἰοὺ τὰς τῶν ἄρων, 

ὅταν ἰσχυροτέρας δέηται δυνάμεως τὰ κατὰ ϑώρακα καὶ᾿ 
πνεύμονα περιεχόμενα γλίσχρα καὶ! ἱ παχέα. χοιγὸν δὲ ἔπὲ 
πάντων ἐδεσμάτων μεμνῆσϑαί σε χρῇ, τὰ μὲν δριμέα παὺ 
πικρὰ κατὰ τὴν ἐδωδὴν ἐλάττονα τροφὴν διδόναι τῷ σώ- 
ματι; τὰ δ᾽ ἄποια καὶ μᾶλλον αὐτῶν τὰ γλυκέα πολλὴν; 
ἔτι δὲ μᾶλλον , ξὰν ἐσφιγμένην ἔχωσι τὴν οὐσίαν, ὡς μήτε 
ὑχρὰ, μήτε παχέα, μῆτε χαῦνα ταῖς συστάσεσιν ὄντα, τού- 
χων οὖν [669] ἀ ἀεὶ μεμγημένοβ, ἔτε δὲ καὺ προσέχων, εἰ κατὰ 
τὰς ἑψήσεις, ἤ ὀπτήσεις, ἢ τὰρ᾽ διὰ τηγάνου σκευασίας ὄπτο-- 
τίϑεται τὰς ἰσχυρὰς ποιότητας ἕχαστα τῶν εἴς πεῖραν ἄγο-- 
μένων, οὗ δεήσῃ παρ᾿ ἐμοῦ περὺ πάντων] ἀκοῦσαι κατ εἶδος, 
ἄλλ᾽, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔ ἐποίησα; τὰ συνεχῶς ἐσθιόμενα 
μἀλιρεὶ ἐξηγήσομαι: 

Κεφ. ξε. -ἘΠερὶ ἀσφοδϑλου] ΤΠ ἤ τῆς σκίλλης δίζῃ 

παραπλησία στώς ἔστιν ἦι τοῦ ἀσφοδέλου μέγεθος παὺ σχῆν 

Οδρ. ΧΙ, [6 ἀταοομπέο.}] Ηπήπ5 χποααα χαᾶϊ- 

661} 015. ἴοσνο οἰζκοηΐθβ, φποδᾷ χηθαϊοαιηθηίοαμ ομηηι6 ἄ6-- 

Ῥοῦαουδ, πρηητιπαπάγη, Θα Πρ θηηη5 χηδπιἄθῃ δια, φαθμιδδητο-" 
ἄσιη οἵ αὐ, χιδμᾶο ᾿τηηουεβ οτα ἢ δὲ Ἰομεῖ, απὶ 1π ΒΟΌΣ Δ06 

δ ῬΕΪπΙομθιι5 Μαροπξαν, νἱ ΕΤΟΥΣ ΧΟ ἱπαϊσοπΐ. Οὐοταυθσπα 

απΐοτη 1 οπηηῖθτιδ ΟἿ )611}8 τπουθουῖα 6 ἑοποπᾶπτι; ἀποά δουία 

4αϊάθιῃ οἱ ὅπιαγα, ἢ οἀδηΐξαν, δοΥριι8 Ῥαγοῖαβ ππέσι απ, 

ἀαπρῖᾷα αὐΐρηι οἱ 115 δάπιπιο πιαρὶβ. ἀσϊοία τητήτατη, εἰ τητὲ- 

ἴο τηϑρῖβ, ἢ σοπιρεοίαπι Παρθαπί [αΠατ απ, πιὸ πιθατθ ᾿π: 

μηῖάα Πυΐξ οοπβῆοηϊία, πϑαπθ ογαῖα, πθάπθ 16, Ξΐαρο 

οὐγῖα ἢ ρϑυρϑίαο. τπϑιπουΐα θη πθυῖ8, δὲ ργδθίθγθα δἰίθμϑυῖβ, 

Ὡτιτι ΠΏ στα, πα ΘΧΡΙΟγΑτπι:, ἄμπι οἰ πϑιίπιν,, απ δἤαη- 

ἕπτ, δαῖ ἴπ ἀν αι νὰ Ῥαγαιιΐπαν, ἴπαθ απα} {8115 σοποπιθηξίδηα 

ἀεροπαπΐ, Ἠ1Η1| οὐξὲ, ααοᾷ ἃ τπι6'. 46. οὐπηθὰ5. ἔροοϊαϊτη 88- 

αἴνθ ἄοπᾶοτοβ; [ϑἃ (ᾳποᾶ ἱπ 4118 ἔθ) ο8. Ῥοδιπηθαην ἐχρο- 
Βαῖη, ααῖριι8 αἰππο ψοίοϊηγαν. 5 Ὲ 

ΟΔρ. ΩΨ. [6 αἴρποᾶο]9.}] Ἐαᾶῖχ δἱρβοάθι: οἱ 

Ἰπασηϊἑιπ οἵ ἔσυτα οὗ δυβάσουο [0186 γαῦῖοϊ ᾳφαοάαμησπιο- 



652 ΤΑΦΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΥΎΝΑΖΙ, 

ἘΔ. Οματε. ΨΙ. [669.] Ἐὰ, ΒΓ. 1. (668.) 
μα καὺ πιηρότητα. σκευφζομέγη “μέντοι, καϑάπερ οὗ ϑέρμοι, 
τὸ πλεῖστον τῆς πριρότητος ἀποτύϑεται, “αὐ ταύτῃ σκίλλης 
διαφέρει: δυσέκγισττος γάρ ἔστιν ἱκανῶς ἡ ἔχείγης ποιότης. 
Ἡσίοδος μὲν οὖν ἔοικεν ἐπαινεῖν τὰν ἀσφόδελον ὃν οἷς 
φησιν" 

Οὐδ᾽ ὅσον ἂν  μαλόχῃ τε "αὶ ἀσφοδέλῳ μέγ ὄνειαρ. 
ἐγὼ δ᾽ οἷδα διὰ λιμὸν ἀγροίκους τιγὰς ἐψήσεσί τε πλείοσε 
καὶ ἀποβροέξεσιν ἐν ὕδατι γλυκεῖ μόλις. αὐτὴν ἐδώδιμον ἔργα- 

σαμένου:. ἢ γε μὴν δύναμις καὶ ταύτης τῆς ῥίζης ἐστὸν ἐκ-- 
φρακτική τε καὶ λεπτυντικὴ , καϑάπερ καὶ ἡ τοῦ δρακχοντίου. 
διὸ καὶ τὸν ἄσπάραζον αὐτοῦ τοῖς ἐχτεριώδεσι διδόασί τινες, 

ὡς μέγιστον ἴαμα, 

Κεφ. ξστ΄. ἸΠερὺ βολβῶν. Ἔκ ταὐτοῦ γένους. εἰσὺ 
καὶ οὗ βολβοὶ τοῖς προειρημεέχοιο: ᾿ ὀσϑέεται γὰρ αὐτῶν 

ἡ ῥίζα χωρὶς, τῶν φύλλων, ἐν ἦρι δέ ποτε καὶ ὃ ἀσπάραγος. 

ἔχει δ᾽ ἔν αὑτῷ πικρόν τε παὺ αὐστηρὰν. δύναμιν ἐπιφανῆ" 
διὸ καὶ τὸν στόμαχον ἐκλελνυμένον ἐπεχείρει πως εἷς ὄρεξιν. 
οὖ». ἐγαγτιοῦται δὲ οὐδὲ τοῖς ἀγαπτύειν τι δεομένοις ἐκ ϑώ- 

4ο οἱ ἤπη115, 5] ἕδυῖθη, πὖ Ἰπρίπ; Ῥαγοίαν, τηδπίπηδηῃ 
Ῥδυίθηι (Γαΐ ΔΥΠΘΤΟΥ58 ἀἄθροηϊξ, 1 δοατθ 4 [Ὁ] ἀϊοτοραῖν᾽ 
πᾶν [Ὁ111846 απο ξα8 ἀ: ΠΟ ΠΠπιὸ οἸαΐταν, ἨΗδβοᾶηβ οογία 

, ΦΙρμοάθίαν Ἰαυᾶαί, ἀππτη Πο αἷδ: ὃ 

ἽΝεο, φιατοξῷ ἔτι πυΐρα ἀέφτρθ φζδεοο μγξ δογα, γρογτίιέ. 
ἙἘσμίᾶθῃ πον: ἀποβάδηῃ ττιῇοοβ, 48] στα ῇδηΐε ἕδη νῖχ ἔδπ-- 
ἄδι σου! αΥῖθτιβ οἰ και ουθτιρ, ΤΟ οὨΡτι5 τπδοου δέου θι5-- 
απ πὰ δαπα ἀυ]οὶ οἰρη]θηΐδυ ἐρίου το διδουίπ, Ῥοῦτο 
Βδορ' ποαπ γϑαπ, ποίημα δηπηοάτιπ) οἱ ἀνδοοι, ξαρα]ταΐοτα 
Βαθοῖ ἑθππαηα! αἴαπθ ἀρουίθπαϊ, Ῥχοίπιᾶς φπΐάδηη ργὸ Γατή-- 
100 Τ᾽ Θ10 ΤΡΗ͂μ5 τϑοθη  {Ππγαγ ἐπ Ἰοη θη Ἰοίοσο ΙΔ Ρου δη-- 
Ῥμβ δα βοΐ, 

ΟαρΡ. ΤΙΧΥῚ, [6 Ρη1015.71 ΒΟ ὶ αποαπθ δ᾽ πβ6πῃ 
οὐηλ Ῥυδϑαϊοίβ [πὸ σομδυῖ5, Μδηδιξαν δηΐνη Τρίουτιτη ὑδαϊα. 

βης Φ01Π185, νϑυθ δυΐθην Ἰηΐογ ἄπ οἵ Αἤραγασι8. Ἑαου]4- 
ἴοι δαΐθπη Ἠαροὲ 15 [6 δυπαύδγη δὲ διίογαιῃ, θαηαπθ ἐππ 
ἤραρῃ; ὑμᾶς οἴἴρηι βογηδονττι οχοϊσίπγη δα δρροΐοι:- 

ἄππ ἀποδαχηπρῆο ὁχοῖίαί. Ἐπ φααπαπάτῃ ὈοΥρουδ Γαδίϊατ--ο 
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ἘΔ. Ὅμετε. γι. [569 ἘΔ. ΒΑΓ. ΤΥ. (665.) 
φακός τε καὶ πνεύμονος 2 καίτοι τὴν οὐσίαν τοῦ σώματος. πα- 
χύὐτέραν τε καὶ γλισχροτέραν. ἔχοιεν. ἀλλ ἡ πιῤρότης ἄντι- 
σιράττει τῷ πάχει, τέμγειν τὰ γλίσχρα καὶ παχέα πεφυκυῖα, 
καϑάπερ ἔν τοῖς περὶ τῶν φαρμάξων εἴρηται. διὸ κἄν δίσε-. 
φϑοι γενηθῶσι, τροφιμώτεροι μέν εἶσι, ξναντιοῦνται δὲ ἤδη 

τοῖς ἄναπτύεσϑαι δεομένοις, ὡς ἂν ἀποτιϑέμενοι τὸ πικρὸν 
εἴ Ε ΄ Ὁ 5» Δ: τ. - 2. 327. ε! 3: 7 

ἅπαν. ἐσθίειν δ᾽ αὐτούυςαμεινον τηνικαῦτα δὲ ὄξους ἅμα ἔλαίᾳ 
παὶ γάρῳ, καὶ ἡδίους οὕτω γε καὶ τροφιμώτεροι καὶ ἀφυσό-- 
τεροι καὺ πεφϑῆναι δᾷους γίγνονται. πλεονάσαντες δὲ κατὰ 

" : ᾿ 9: « ΕΣ 7 Ε ι τῶτο» 
τὴν ἔδωδὴν αὐτῶν ἔνιοι προδήλως ἤσϑοντο χαὶ σπέρμα 
πλεῖον ἴσχοντες καὶ προϑυμότεροι χιγνόμεγοι στρὸς ἀφροδίσια. 
σκευάζουσι δὲ καὶ τούτους οὗ ἄνθρωποι πολυειδῶς. οὐ γὰρ 
μόγον ἔφϑοὺς, ὡς ἔφην; δὲ ὕδατος, ἀλλὰ καὶ λοπάδας ξξ 

αὐτῶν ποικίλως ἤρτυμένας συντιϑέασιν, ἕᾳ ταγήνου τέ τινες 
ΒΩ 517) τ 9 3 “ 5.19 Ἀτριδῖνος, 319 
ἄλλοι προσφέρονται, πολλοὶ δ᾽ ὀπτῶντες ὃπὶ ἐσχάρας. ἃλδ; 

“ ΄ «΄ ν - 
οὗτοί γε τὴν πολλὴν ἕψησιν οὐκ ἀναμένουσιν; ἀρκοῦνται δὲ 

ΕΣ 3.» «ἱ ρἤ 
πάνυ βραχείᾳ. τιψὲς δ᾽ οὐδ᾽ ὅλως προέψουσι χαίροντες αὖ- 

“ἴδχη παϊοὰξ σγα που θην δ Ἰοπΐδτη τηδρί8, Ποῖ ἐαήη6η δἄνοχ-: 
[αἴαν τι8 115 χφυϊάοιη, ψαΐδιιβ οἷ ἐμόγαθθ δὸ ραϊηιοπῖμιβ 811-- 
σιυϊα σούνθηῖξ οχρτοτο:. [δα ἀπῦμηι δτηατίπιαο Ἰρία [παρῖα 

πιαΐαγα ΟΥΔΙα 80 Ἰοπΐα Ἰποϊάαί, ὉΓΑΙ ΘΙ δαάνουνΓαἴτι", α6}11"- 

δἀνηοάτχη τ ΟΠ υἴ8Υ115 αἰ τη ΘαἸοαγη 6:18 ἀοθαϊηναβ. Οπά-- 

Ῥτορίδσ, ἢ οἸ᾽χὶ 818 ὑπουϊηΐ, χηδϑὶϑ αυϊάογα παίγιθαΐ: σθυτιτα 

4 ΔΥΠΒΤ ΟΥ̓Δ} ΟΠΊΠΘ} 781. ἂς οϊπεειμ: Δανου [υτιξατ 115, 

486 ραΐο {απὸ ο᾽ϊοιοπᾶα. Μ6]1π5 δπΐεπα ἱτιαιὸ ἔποτῖξ 1ρίοβ᾽. 

6Χ δὐοϑξο, 9160 δὲ βᾷσο γηϊχεϊβ τηϑηθγθ: [πϑυίουθδ δηΐπι. 

[0 φᾳυΐϊάθιηι Πυη, δὲ τπδρὶβ8 παΐτίοπίθϑ, {Παΐιβύθ τπαρὶ5. εκ - 

Ῥογίθβ δὸ οοποοοέα ἔβοιονθθ. Οὐΐάδι ἀπΐθην 6 Χ ΤΡΙΌντιτς 

οἴα ΠΡουδΠοΥ 6 [δηηθηι ΠΡ ὶ ̓πιδυιοΐπτη, ἴβατιε δῷ ψοπθῦομι 4814-- 

οὐΐουθβ γϑᾶαιῖοβ τηδυΐθῆς [οηδυτ. ψαυῖθ δυΐθπὶ ἱρ[Ὸ8 

νΌΪΡΟ ἀρρδοταπξ: γιϑτν ΤΟΥ πο Ὁ πῃ δαπα 6]1χοβ, τὶ ΟἸΧΙ, 

χηδαιπαηΐ, σϑυτη οεἶδηι Ῥαἰΐνα5 6Χχ ἱρ 8 σατῖθ σοπάϊαμξ: [απ 

αὶ οἵ ΤΚοβ, 4111 δΠο5 [Ὀρ6᾽' Ῥστσια5 ταδπάπηΐ, ψοσθτη ΠΣ 

αυτϊάσχι ἀϊαξιτγδτη οἰ Σκαοηθτι ποῦ {αΠππιθηΐ, [δα επχίστια δᾶ- 

τηοάμππι Γατΐ οομέθπεϊ : -χαϊδατῃ δαΐεπι, δα ογτίαίθ Σρίουαμα 
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ἙΔ. ΟΠματῖ, ΥΙ. [669. ὅ70.1 ἙλΔ, Βαΐ. 1Υ. (955. 
τῶν τῷ πικρῷ τε καὶ αὐστηρῷ διασωξζομένῳ" προτρέπει γὰρ 
αὐτοὺς μᾶλλον ἐπὶ τὴν ἐδωδήν. ἀλλ εἰ μὲν ὡς προτρέποντι ; 
χρήσαιντο , μέχρι δνοῖν ἢ καὶ τριῶν προελϑόντες, εἴη ἄν τι 
πλέον αὐτοῖο᾽ εὖ δὲ πλεονάσαιεν ἐπὸὴ τῶν οὕτω σκευασϑέντων, 

ο σοὺ μάλιοϑ' ὅταν, ὡς εἰώϑασιν, ᾿ὠμοτέρους αὐτοὺς λαβῦτ. 

χεο, αὐτοὺ πάλιν ἀπέπτήσονται. καί τινές γε καὶ φύσαν καὶ 
στρόφον ἐπιφέρουσι μὴ πεφϑέντες καλῶς. ἂν μὲν δὴ τῶν οὔ- 
τῶς ἐσϑιομέγων οὖ εὔχυμος ἡ τροφὴ γίνεται τῶν δ᾽ ἐπὶ 
πλεῖστον ἐψηϑέντων ἢ καὶ δὶα, ὡς εἴρηται 7» παχύτερος μὲν 
ὃ χυμὸς, ἀμείνων. δὲ τἄλλα καὺ τροφιμώτερος γίνεταί. 

Κεφ. ξζ. [670] ἱ Περὶ σταφυλίγου καὺ δαύκου χαὶ 

“κάρους.}1 Ἅ4Ἢ} ῥίζαι καὶ τούτων ξἐσϑίονται, τροφὴν δ᾽ [ἥττονα 
γογγυλίδων ἔχουσι, καϑάπερ γε παὺ τῶν Κυρηναίων ἄρων. 
ϑερμαίνουσι δὲ σαφῶς, παΐ τι καὺ ἀρωματίζον ἐμφαΐνουσι. 
τὸ μὲν οὖν δύσπεπτον αὐταῖο δμοίως ὑπάρχει ταῖς ἄλλαις 

δίζαις. οὐρητικὰ δ᾽ εἰσὶ καὶ, εὖ πλεονάζοε τις αὐτῶν ἕν τῇ 
χρήσει; πακόχυμα μετρίως. εὐχυμότερός γε μήν ἔστιν ἡ κά- 
ρους τοῦ σταφυλίνου. τινὲς δὲ τὸν ὄγριον σταφυλῖνον 

δἴααθ δΙΠΔΥΟΥ͂ 6 ἔουναξὶβ ἀοϊθοΐαε, οὐγηῖθο τοη οἰ ποχξ; 1π-΄ 

Οἰϊατνεῖ, οἸυῖτα Τρ[05 τ ρὶβ δα οἵριμν. οαροθπαπη: Τα ναθιμνίι 
ταγυιθη, ἢ ἅποβ δπΐ ἔτα8 ἅ165 ἱρῆδ, πὶ αρροίοηϊίαυα δχοϊψοχι- 

Ἔθτι5, τι ποεῖν: «ποῦ Π 118 116 βαγταῖῖβ Ἰαγρίτιβ τπιϊδηΐαν, οἷ 

ῬοπΙτηυτα. Β' (πὲ (ο]6η}) οὐπδίουεβ Γαπηδυΐ, ἴπι οτπαιξαΐοηι 

στα Ταοϊθηΐ. ὅϑ'πτξ (Π] {|δΐπι5 οξΐδϑιη δὲ ἕουυγῖτια, πῇ ᾿6116 

ξαουϊῦ σοποοοῖ, ᾿ηϑοταπί, Οδοίόστιχα δ απιθηΐπτη, απο ΟΣ 118 
τα γαδυιῇ5 1. ποτὶ ῬομΣ οἵδ ἔποοῖ : χ 115 δαΐθμι, χαὶ ρΙανίπηαπι 

«αἵ, τι ἀὐκίμητ5, 15 δἰ πὶ ἔπουῖξ, Γασοπ5 οἰ σηΐξαν ογαίπου απΐ- 

ἄοπι, σοῦαπι ρΥυδϑίαυτοῦ ΘΠ οαῸΣ οἱ (αἱ νδ]ϑυείτι5 χιτι να, 

σαν. ΠΤ. [96 ραϊπαοα; ἄδποο δὲ σαυο,} Ἠουτπι 
ἀὔοατπθ ταθίοοβ. γηϑηιιηξαν,, χρΐττι8 ᾿ἴατηθη; αδθηη ΤΆΡ86 δἔ 

αὐατα Ογτγθπδίσανα, τιιιΐγιτιυῖ, (α]οΐδοϊπινε αὐιΐθι πῃ Πστΐτου, 

δὲ αγοχπδίίοιτι ααϊάἄδτη οἤεοηίατιε: οδοίθυτπη, ααοχηοᾶο δῇ 

4115 ταδτοῖρτιβ, οοη ποῖοι αἰ βου 48 1Ρ0Π5 ἱποῆ, νίαν δπ- 

Ἑοτὰ οἷσοπξ: δὲ ἢ αυΐβ 1ρΠ5 οορίοίιβ αἰαΐξαν, ν]ζοίατα [ποοστα 
τηϑδοονίξεν οἴρηθηΐ, (αι ἰδηηθη γϑαϊχ Ὑμθιοσίβ δὲ {ποοὶ, 

ἀααηι Ῥαϊέπασαθ, Ουϊάαπι φαΐοτα ραῇίπαοατη αῤτοίοπι νος 
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βὰ δμβεῖ, ΥἹ, [5γ8.} “ "Ἐὰ. Βαἵ, ΤΥ. (5ὅ5.} 

ὀνομάζουσι δαῦπον", οὐρήτιμώτερον᾽ μὲν ὄντα, φαρμακωδέ- 

στερον δ᾽ ἤδη καὺ πολλῆς ἑψήσεως δεόμενον, εἶ ΠΡ 5ε τις 

ξσϑίειν αὐτόν: : ͵ 

Κεφ. ξη: [ Περὶ ὅδνων. Ἔν ῥίξαις ἢ ἢ βολβοῖς ἄρι- 
ϑμεῖν ἀναγκαῖόν ἔστι καὶ ταῦτα, μηδεμίαν ἔχοντα σαφῆ πϑιό- 

τήτα, χρῶνται τοιγαροῦν αὑτοῖς οὗ χρώμενοι πρὸς ὑπτδδο- 
κὴ» ἀρτυμάτων, ὥσπερ παὺ τοῖς ἄλλοις , ὅσα καλοῦσιν ὄποιω 
καὶ ἀβλαβῆ καὺ ὑδατώδη κατὰ τὴν γεῦσιν. ἔστι δ᾽ ἁπάντων 
αὐτῶν ἐοινὸν, ὡς μηδὲ τὴν ἀναδιδομένην εἷς τὸ σῶμα “τροφὴν 
“ἑξαίρετόν τινα δύναμιν ἔχειν, ἀλλ ὑπόψυχρον μὲν εἶναι, τῷ ᾿ 

πάχει δ᾽ ,» ὅποῖον ἂν τι καὶ αὐτὸ τὸ ἐδηδεσμένον ἢ 2; ποχύτερον 
μὲν τὸ ξξ ὕδγων, ὑγρότερον δὲ καὺ λεπτότερον ἔκ πολοκύψξ 
ϑης, ἐπί τε τῶν ἄλλων ἀγάλογον. 

Κεφ. ξϑ΄. [περὶ μυχήτων Καὶ μυκήτων οἵ Σ βω: 
λῖται καλῶς ἑψηϑέντες ἐν ὕδατι πλησίον ἤκουσε τῶν ἀποίων 
ἐδεσμάτων. οὗ μὴν οὕτω γέ μόνοις αὐτοῖς ἄνϑρωποι χρῶνται; ᾿ 
-σκευάξουσι δὲ καὶ ἀρτύουσι πολυειδῶξ, ὥσπεῤ καὺ τἄλλα, 
"ὅσα μηδεμίαν ξξαίρετον ἔχει ποιότητα. φλεγματώδης δ᾽! 

δατΐ ἀατίοιτη,  υὶ τγίπιδτα ααΐάοπι πτηνοῦ ροΐθη τι, χηϑᾶϊοα3 

ταοηΐοπουῦ ἑαγηθπ 76πὶ 6[ἢ, τοπ]τστπαθθ, ἢ αα8 60 νέοι ὙΞΕΣ Ἶ 

6 δ χαπᾶμβ. 
Ο4ν. ΤΧΥΤΙ. [Ὀο τιον ι5.) Ηδθο ατιοάπο ταῦϊ-- 

οἷριιβ δαὶ Ρ11}015 Γαπξ ἀπητηπογαηᾶα, τιῦ 1186. τ ]16 πὴ. (6.411-: 

Ἰαΐοτη παρθατΐ ᾿πβρηθι: Ῥγοΐη6. 411 1ρῆ 5. αὐπηΐοχ,,. τιΐαπ" 

ἘΏΤ δα ὀοπαίπιοηΐα οχοίρίομ 46, αποιπαιηοαπτη δὲ 8115, απ186 

σοοδπΐ Ἰαπριάα, οἱ ἱπποκία, δὲ δᾶ σαιῆπιπι δαποῖα. Οὐῖρτι5 οἵπ-: 

τῖθαϑ 6 οΘοπηπη6, πα Δ χηοπΐταν, απο 8} τρῇι8 1π: ΘΟΥΡῚ8 δ18-- ᾿ 
τυλθυῖταν, Ὡπ]]δτν πῆρα μοροαὲ δου! αἴθ, [δ Γα ἐν ρὶ ἄττι 

αυΐᾶοπι ΒΓ, οταίπ ει υθγο, 48816 18 τρίπηι οἱ, φαοᾷ Γαπρξαης 

Σαρουΐα, Οταίβι5. «αϊάοιι δ, αποᾶ 6Σ ἐπρουέρτιβ, νπτηϊαττι8. ατ-- 

ἴοτὰ 86 Τοηπΐπ8, αποᾶ 6Σ Ὁπουνἱξα,. δἴα116 ἴηι 41115 ΡΥ ΟΡ ΟΥ 016. 

σαν. ΤΙΧΙΧ. [ὃς ἔπηρι5,.,7 Ἐκ ἔπηρῖ8. Βοϊθ, ἢ θ6116 
ἴῃ δᾳπα Εἰσὶ ἔπουηξ, φτορυΐθ δοοθῦππε δα οἷβροβ. ἴπ8-- 

Ῥἱᾶοβ: ποῖ ἐδηῖθ Πο [0118 ἐρῆβ8, αἴ νυῇρο;, ταμίαν, [δα 

ΔΡρασϑηΐ νατίβ οἵ οοχαϊαηξ αὖ 416 οὐπμΐα, απ886 πιῆ] ἴππ- 

Πβρπὶ ᾳααιϊίαῖο Παπΐ ὑταραϊέα, ΑἸἱπιθπέστω, διιΐοια, ΕΣ ἱρῇ8 οἱξ 
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Ἐ.. ΟΒατε. Ψ1. [570.} ἘΔ. Βα, τν. (665. 566.) 

ἐστὸν ἡ ἐξ αὐτῶν τροφὴ; καὺ δῆλον ὅτι καὺ ψυχρὰ, κἂν 
πλεονάζῃ τις ἐν αὐτοῖς, κακόχυμος. ἀβλαβέστατοι μὲν. οὖν 
τῶν ἄλλων μυκήτων εἰσὺν οὗτοι’ δεύτεροι δὲ μετ’ αὐτοὺς, οἱ 
ἀμανῖται τῶν δ᾽ ἄλλων. ἀσφάλεστερόν ἔστε μηδ᾽ ὅλως ᾿ 

; ἅπτεσθαι; πολλοὶ γὰρ ξξ αὐτῶν ἀπέϑανον. ἐγὼ δ᾽ οἶδά 

τινα παὺ τῶν βωλιτῶν αὐτῶν, οἵπερ ἀβλαβέστατοι δοκοῦσιν 
εἶναι, πλείονας οὐκ ἀκριβῶς ἑφϑοὺς φαγόντα, ϑλιβέντα τὸ 
στόμα τῆς κοιλίας, καὶ βαρυνϑέντα, καὶ στενοχωρηϑέντα; 

καὶ δυοπγοήσαντα;, καὶ λευποψυχήσαντα,; καὺ ψυχρὸν ἵδρώ-- 
σαντα, καὶ μόλις σωϑέντα διὰ τῆς τῶν τεμνόντων τοὺς πα- 
χεῖρ χυμοὺς προσφορᾶς, ὁποῖόν ἔστιν ὀξύμέλε, καϑ' ἕαυτό 
τέ καὶ μετὰ ὑσσώπου͵ καὶ ὀριγάνου μετρίως ἑψηϑέντων ἐν 
αὐτῷ. καὶ γὰρ ἔκ τινος ἐκεῖνος ἔλαβε καὶ τοῦτο, καὶ νί- 

τρου τὸ» ἀφρὸν, ἐπιπασϑέντα αὐτοῖς, ἔφ οἷς ἤμεσε τοὺς 
ξδηδεσμένους μύκητας, ἤδη πως εἷς φλεγματώδη χυμὸν; ᾿ἵκα- 
γῶς ψυχρὸν καὶ παχὺν, ὑπηλλαγμένους. 

Κεφ. ο΄. (956) [Περὶ δαφανίδος.1 ᾿Ωμὴν μὲν ἔσϑίύ- 
υσιν αὐτὴν μόνην τοὐπίπαν οὗ κατὰ τὰς πόλεις ἄνγϑρωποι, 

ν᾽ ταϊτοξατα, οὐ Ῥισίάτπτη ψἹἀοΠ1σοὲ, φγάνίατο, δ [ποσὶ, “ἢ χαΐδ 
ἤρ85 Ἰατρῖαβ αἰαῖατ. Οπαπίππι ἰρί ταν ξαπρουτσν ὯΙ πιϊτηγατπ 

Γαπΐ πιοχῖ!; [φουπαϊ δαΐοθι Το πο5 Γατιΐ δυπδυΐΐαθ; το]τατιοβ 

γε Ὸ ἑαϊπ5. 6 Ὁ οὐληϊπο 16 αὐξίπιρουα ἀτι] 461, ταπ] ομΐπι 6 Χ 

ἀρίοτπτα οἴῃ ᾿ηΐουϊθστμιῖ, Ἐφαΐάοια πον αποηάδη, οαΐ ΡΟΣ 

Ῥοϊείοχθχα ποιι [ΔΈ15 ΙΧ οΥτπην (ψαι 1 ποσοθη {Ππ] 68 ῥηξατ-- 

ἘαΥ) πατα ἸαΥΡίου ΠΣ ὁ5 θη} Ὀτϑητα δὸ σταναΐπηη 

σοατοίΐαϊιππατιιθ ἔμ, αἰ πολ] οηφατιθ μπαρτϊ τρί ταϊοπθμι, δἕ 

ἐπ δηΐθ ἀοηαυπθτα ᾿ποαϊέ, [πἀογαιηατθ Τοϊρίατα Γιᾷαντῖ, 

δ ἀθιητιι [ΟΥ̓ ΨΑΥῚ Δορύθ, [αγηρ 5 115,0. απ|46 ΠΏΤΩΟΥΘΒ ΟΥδΙΟ5 

ἐποιδυν, Ῥοξαῖ: οα7 5 σϑηθυὶβ 6 σΧΎ 1611 Τρίαγα 06. ἴ8, οἕ 

συτὰ Ὠγίορο δὲ ουίραυιιο ἹΡΗ͂ τηθα!οουτου ἱποοοῖίβ5: 15 δῖα 

ἕπτη ΠΟΟ 84 ἡποᾶδηῃ δοοθρῖΐ, ἕαγῃ τὐἐσὶ Πρτιπάτη Ἰρῆ5 Ἰπῆροτ- 

ἴαυυ: ροῖῆ 488 ἴπηροβ, απ|ὸ5 οοπηοάογαί,. νου δ, 411 7815} 

«πσάατητηοᾶο ἴῃ [ποοιτῃ Ῥίταϊτοῦαμι Τριἀστιψας δὐτησάππι 

80 ογαίζατμη δγϑυΐξ ταί: 

Οδρ. Τ ΧΧ.- [06 νδἄτοι]α.] ὕυραηὶ αυϊάοπα πομλῖη65 

ἴοϊατα τρίαπι οτπιᾶδπι τξ ἈΠ] αν! πταγη δηΐθ 41105 ἴαπιε οἱθο5, 
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“πρῶτον οὖν ἁπάντων μετὰ [571] γάρου; γαοτρὸς ὑπαγωγῆς 

ἕνεκα, ὀλίγοι δὲ καὶ ὄξους ἔπιχέουσιψ.. οἵ δ᾽ ἄγροιιοι καὶ 
με ἄρτου πολλάκις προσφέρονται, παραπλησίως τοῖς ἄλ.- 

λοις αὐτοφυέσιν ὄψοις, ἔξ ὧν ἔστι καὺ ὀρίγαγος ἡ χλωρὰ, καὶ 
πάρδαμον, καὶ ϑύμα, καὶ ϑύμβρα, καὶ: γλήχων, καὶ ἔρπυλ,- 
λος; ἡδύοσμός τε καὶ καλαμίνϑη; καὶ. πύρεϑρον, καὶ εὔζωμον. 

“ἅπαντα γὰρ ταῦτα τῶν ἐδωδίμων ἐστὶν. ὄψα χλωρὰ, μετὰ 
τῶν τροφῶν ἐσϑιόμενα , τῶν ποωδῶν φυτῶν ὄντα: τῆς δα- 

φανῖδος δὲ χαὶ τὸν χαυλὸν ἐσϑίούσε “αὶ τὰ φύλλα, κατ᾿ 

ἀνάγκην μᾶλλον; ἢ ἑκόντες. ἢ μέντοι ῥίζα τῶν συγεχῶς 
ἐσϑιομένων ἐστὶν, ὡς: ὄψον μᾶλλον ἢ τροῷ ἢ, Τφῆς λεπτυντικῆς 

δυνάμεως οὐσα “αὶ αὐτὴ δηλονότι" ̓ μετὰ τοῦ ϑερμαίνειψ σὰ- 

φῶς ἐπιζάρατεῖ γὰρ. ἥ δριμεῖα. ποιότης ἐν αὐτῇ. σατὰ δὲ τὸ 
ἔαρ εἴωϑεν καυλόν τινα γεννᾷν. εἰς ὕψος, ἀνερχόμενον, ὥσπερ 
τἄλλα τὰ ᾿μέλλοντα καυλοφορήσειν, ὃντιψα καυλὸν ἕψοντες 
ἐσϑίουσι δὲ ἐλαίου τὲ ζαὶ γάρου χαὺ ὄξους, ὥρπερ καὶ: τὸν 
τῆς γογχυλίδος, καὶ τὸν τοῦ »άπυος, “αὶ τὸν τῆς ϑριδακένης, 

καὺ τρέφει “μὲν δηλονότι. μᾶλλον ὃ παυλὸο: οὗτος. τῆς ὠμῆς 

ΟΥΤΉ ΘΈΤΟ, αν! ἀο)1οἴοη4δ6 σγαῖτδ, τηδυιδιμητξ: - 4 4471 Δ. 6 Ήγ 

δορὰ ᾳυϊαάρίδνν δἀμλοοηξ. ΒΌΠΙΟΙ νϑγὸ στα ραπ6 [Δαρθηα- 

ὙΠ67Ὸ αἰζασηπηξ τιξ 4118: ὀρίουία, ἀπᾶθ ἤρουῖα ρσονθητηΐ: 

ααῖρτιβ δ οὐἱραθυπη νἹγιά8, εἴ οαγαἀδηγαιη, ΤΆ γχητι8, [Γαὐπισοῖα, 

Ῥαϊορίπμα, [ἘΓρΥ Πυτη, παϑπΐθα., Ὁ] Δ τυ τ ΕἾγ6.,. ρυγΘ τ ΘΕ, 
ΕΥαοα; ομιηΐα Θηΐη μαθο ἱναῖα ορίομθ [ἀπὲ δἰοαϊοηΐα, 

χηδη ἀπαΐαγ ατι6 οατη ΘΠ τη 15. Γαπέατια ΘΚ ρθηθυο Ῥ] απ ξατυ τα 

Ἠουασραύτμη, ᾿Βδαϊομ]αα δυιΐδγη οδυϊθὴν οἴάατα 80 -20118 ταδη-- 

ἀπηΐ, [δα “σοαοῖ Ῥοξῖτιβ, φαδηλ Τα ροηΐθβ,. - Βαακ ἀπέουα ἐς 

Ὧἢ8. ει, «αἴριιβ αἴπᾶτο. νείοπηασ,, αἰἴΐατθ. ΟΡ Ομ πη)", τημαρὶβ, 

4881} 4]1τηθπδιιπι;, ΤΔΠΤ ΤΩ α4π|66. οὐ τρία, οππα Τηδη δῆς ο6- 

ζείαοξομα αἰξοπδηαϊ Πδρδὲ ἐδοα!αΐεια, πϑι 611811{68. Δοτῖδ 

τὰ Τρία [αρϑγαῖ. -ὙοΥΘ δτιΐθι ΘΏ]Θη απ πμᾶδγῃ, ατ πὶ 4}- 

ἴπγη ΔΙ πγοῖξ, σιρηουθ᾽ ΘσΓαϑντῆ, ατιθιπδαχηοθηπι, οἱ ἃ1Π|6 ομλ-- ὦ 

τᾶ, αδ6 οδ,ϊθπι Γλπξ Ῥεοθπδίέισα, ἀπθπλ οαμίθιη οἰ παπΐεβ 
πιδυιάτιιξ οαμν ΟἷΘῸ δὲ σάσο δ δρεῖο, πὶ γσερβᾶβ σδμίθη, ἐς 

παρ, δ ᾿δοξαοάθ: πουϊγλτα6 χηᾶρ18 ΟΘὩ]15 116; ἀποχα σε 

Ολυθνυβξ ἘΟΜ. ΥἱἹ. Τει 



658 Ψ24ΖΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν Ζ4“ΥΝΖΏ. 

“ἘΞ. ὍΒατι. ΟἹ. [5γ1.} 7 Ὁ Βαΐ. τγ. (ῶ56,) 

δαφανῖδος; ὥς ὁραποτιθέμενος. ἐν τῷ ὥδατε τὴν δριμύτητα, ὶ 
βραχυτάτην δ᾽ ὅμως παὺ. αὐτὸς ἔχει τροφήν. ἔνιοι δὲ οὗ μόνον 

τὸν καυλὸν, ἀλλὰ καὲ αὐτὰς ἕψοντεθ. ἐσϑίουσι τὰς ὀαφανῖ-. 

δὰς εὁμοίως. ταῖς γοχγυλίσι. ϑαυμάσαι δ᾽ ἔστε καὶ τῶν 
Ἰατρῶν καὺ τῶν ἰδιωτῶν ἐκείνους, ὅσοι “μετὰ δεῖπνον ὠμὰς 
ἐσθίουσιν αὐτὰς ᾿εὐπεψίας ἕγεχεν. αὐτοὶ μὲν γὰρ ἱκανὴν Ἅ 
ἐσχηκέναι φασὶ τούτου πεῖραν, οἱ μιμησάμενοι δὲ αὐτοὺς 
πάντες ἐβλάβησαν: 

Κεφ. οα΄. [Περὲ κρομμύων; καὶ σκορόδων, καὶ πρά- 
σων, καὶ ἀμπελοπράσων.] Καὶ τούτων τῶν φυτῶν τὰς μὲν 
ῥίζας ἐσϑίουσιν οὗ ἄνϑρωποι πλειστάκις, ὀλιγάκις δὲ τὸν καυ-- 

λὸν καὶ τὰ φύλλα, δριμεῖαν ἱκανῶς ἔχοντα δύναμιν ἀνάλογον 
αὐταῖς. ϑερμαίνει δὲ τὸ σῶμα, καὶ λειτύγεε τοὺς ὃν αὐτῷ 
πιαχεῖς χυμοὺς καὶ τέμγει τοὺς γλίσχρουο. ἐψηϑέντα μέντοι 
δὺς ἢ. καὶ τρὶς, ἀποτίύϑεται μὲν τὴν δριμύτητα, λεπετύγει δ᾽ 
ὅμῶξ: ἔτι, πκαὺ τροφὴν βραχυτάτην δίδωσε τῷ σώματι τέως 

. δὲ οὐδ᾽ ὅλως ἐδίδου, πρὺὶν ἐψηϑῆναι. τό 78 μὴν σκόροδον 
ον μόνον ὡς ὄψον, ἀλλὰ καὶ ὥς. φάρμακον ὑχιειγὸν ἐσϑίου- 

ΕΣ τ (αὶ 1π απ δοτϊ πιουΐατο οπιπθπι ἀδρομδῖ: ρδπ- 

οἰΠἰπυστη ἕαυθ δὲ 1ρῖ6 Βαρδὲ δἰπτθηΐσπη.. ΘΟτδατη δυΐοια 

ἜΘΗ φαπίοθην τηοᾶο, [δα οἱ τδαϊοι]αβ Τρίαβ οἱ Ἰχϑινἕθβ ππϑηατπΐ, 

αίοτι: ΠΟ δ. ταρᾶ5θ. Μιταυίσθα ΓΩΡΙΕ 605 πηϑᾶϊοοβ, δία 

Δαϊοίαβ, αὶ Ῥοβ. φοσπατη: σοσξομῖβ Ἰαναιπᾶδθ σγαίία, οΥτι48 

ἀρ[85 εἰίαπε. Τρῆ ἀαϊάθην πϑπο τοῖν Ἔχρουϊθηῖα [α{15. ΠΡῚ οχ- 
ΦΙογαίδηη 6118, ΡΠ σηπαγνέ, τι ἰατηθη Ἰρ[οβ. [ππΐ ᾿πγιταϊῖ, οἰ: 

Τ|65 Ια6 ἢ Ῥαθτιηΐ. ἠ 

ΟΔρ. 1ΧΧῚ. [Ὁ 6 οαβρῖβ, δἹΠἶβ., ρουτῖβ δὲ δπιροῖο- 
Ῥτα[ι5.}) ασντμτι ἡποααθ Ῥ]απίαντιίη γδᾶϊοθβ φαϊάθην σαΐσὸ 

ἀρθαυθη Ππ6. οἤταμπέ, σατίθηα. δυο γᾶγο. δὲ 0116, αιδθ οἵ 

ἀρία ρυορουξοπο τδαϊοσπ, ἀου οι αὐτποάπην μπαρϑηΐ ἔοι] αἴθηι. 

ὍὉΟΥΡῸ5. οαϊοίδοίαπί, οἱ (αἢ τὰ ἐρίο Γατξ Ἡπυποτὸβ ογαος ἴθ-- 

τιατξ, Ἰοπτοβαιθ ἐποίαιτηξ: ἢ ἔδγηθη 618 ἕδσυνο ἔπουΐπι οἰΓχἅ, 

βου ποπίδτῃ ἀπἰἀότη ἀθροπτην, ζοππδιὶ ἕατηθιι δἄμπο; δὲ 411- 

τηθυδτιτ, ΘΟΥ̓ΡΌΤΙ ᾿ἀδηΐ Ῥαποιπγηήσπη, αποά σογέθ ῬὈΥἶπ15, 4υδην 

χα Ἔβοπέ, οπιηΐπο πιο ἀαραπῖ. Οδοίόυτιπν αἰ πνὰ ααϊ- 

ἄδπι τηαπδαπέ, πολ πποᾶο πὲ ορίουηζιη; [δα δἰέδην πὲ (Ἀ] ΡΥ 6 
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σι, ἐχφρακτεκῆς τε σπαὺ διαφορητικῆρ ὑπάρχον δυνάμεως. 
ξψηϑὲν δ᾽ ἐπὶ ὀλίγον, ὡς ἀποϑέσϑαι τὴν δριμύτητα ̓ τῇ μὲν 

δυγάμει καταδεέστερον, τὴν χακοχυμίαν δὲ οὖκ ἔτι διασώζει, 

καϑάπερ οὐδ᾽ ὅταν ἑψήσῃ δὶς τὰ πράσα καὶ τὰ κρόμμυα. τὰ 
δ᾽ ἀμπελόπρασα διαφέρει τῶν πράσων τοσοῦτον, ὅσον κἂν 
Τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς ὁμογενέσι τὰ ἄγρια τῶν ἡμέρων. 
ἀποτίϑενται δ' εἷς τὸ ἐπιὸν ἔτος ὅλον ὅ τοι καϑάπερ χαὶ τὰ 

πρόμμυα, μετ ὄξους συντιϑέντες, οὕτως καὶ τὰ ἀμπελόπρασα, 
καὶ γίνεται πρός τε τὴν ἐδωδὴν ἀμείνω καὶ ἧττον κἀκόχυμα. 
φείδεσθαι δὲ τῆς συνεχοῦς ἐδωδῆ ἥς ἅπάντων τῶν δριμέων, χαὶ 
μάλισϑ' ὅταν ὁ προσφερόμενος αὐτῶν χολωδέστερος ῇ φύσει. 
μόνοις γὰῤ τοῖς ἤτοι τὸν φλεγματώδη χυμὸν ἢ τὸν ὠμὸν “ 

καὺ παχὺν καὶ γλίσχρον ἡϑροικόσιν ἐπιτήδεια τὰ τοιαῦτα 
τῶν ἐδεσμάτων ξστίγ. 

πιθαϊοοιηδπίατη, αποᾶ ἀίρογεηαί δὲ ορττιοίίομιθβ δρουλθμαι 
Βαροι Του] αΐοια : «ποῦ ἢ οἸτπτν Ῥαπϊπτα βαουῖξ, αᾶθο πὲ δου]- 

χιοπΐαγη ἀθροίπου, σίγοβ αυάοθμι παρϑὲ “πη 60 Π 0 65, [ποοὶ 

δαΐουυ ργανιταΐθην Π01 ΦΙΆΡ τπ8 γοποί, απθυηϑ πη 166 

ῬοΥτα αὐϊᾶθηι, π6Ὸ οαθρ88, Ἅαπτ ΘἸΠχὰ 0158. Ἐπϑυτηΐ. Αὐηρε-. ᾿ 

Ἰοργαῖα νϑγῸ ἑδυΐιιη 8 ρουυΐβ αἰ Παφπΐ, απιδιιίπιμα 11 4115 ομγ- 

πιῖρτιβ ΘΟΉ ΡΘΗ ΘΙΊΡΤΙΒ ἀρτ δ ηα ἃ ἀοτι 615 αἸ δ υαῖ. Οπίἄδη 

τὐΐθυα τὰ τούπια ἀππτιῖη [δα πθ 61), τιῖ σαθρα85 δοθέο θοπάτθῃ-- 

168; Πο δξ αὐηροιοργδία τοροητπξ, Ππηΐατια ἴῃ οἷρο ργδοίϊανί- 

ἼοΥα, 86 τηΐττ5 ΠαΡοχ ὙΠΟ [ποο. ΑΡΠπϑηδτη ἔδηχθιι 

4 αἴπιάπο τιίπ οπγηΐπτη δουίατη, εἰ ΡΟΣ ΓΙ γπτη αὔτη 15; «πὶ 

ἀρῆ8 ψοίοιαν, πδίατα {Τπουϊὲ ὉΠΙοΐα8: [0118 ΘὨΪ1} 118, 411 να] 

Τασοπχη απ οίαηι, σ6] οὐπιάτ οἱ οὐ Ππτὰ δο Ἰοπἴατῃ δ 667-- 

γαυταΐ, ΟἿΡΙ δ) αβηη061 Γαδ δοσομλποααί. - 

ΤΕ 2 



ΤΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΔΥΝΑΜΈΩΣ: 
πς ΒΙΒΛΙΟΝ 1. : 

 Ἑά, Οματι. ΨΊ. [575.1 ἘΔ. Βεῖ, τν. Ῥω 

Κεφ. «΄. Ὕπόλοιπον δ᾽ ἂν εἴη, ἡτερὺ, τῆς ἀπὸ τῶν. 
ζώων τροφῆς διενϑεῖν, οὐκ ὀλίγας ἐχούσης διαφορὰς δυνά- 
μεων κατά τε τὰ μόρια : καὶ κατά τινα τῶν ἐν αὐτοῖς περιεχο-- 

τμένων ἤ γεννωμένων. ὧν ἔστι καὺ τὰ ὠὰ καὶ τὸ γάλα, τυ- 
ρός τε καὶ τὸ βούτυρον καὶ τὸ αἷμα. , : 

Κεφ. β΄. [Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν πεζῶν εὐ τροφῆς. 
Οὐ τὴν αὐτὴν ἅπαντα δύναμιν ἔχει τὰ μόρια τῶν ζώων, ἀλλ. 
ἀὖ μὲν σάρχες, ὅταν καλῶς πεφϑῶσιν, αἵματός εἰσιν ἀρίστον 

ΘΑΙΕΝΙ ΘῈ ΑἸΤΜΕΝΤΟΒΥ͂Μ ἘΛΟΥΠΤΑ- 
ΤΙΒΥΘ ἸΠΒΕΒ ΤΕΒΤΙΥΒ. 

Οαν. 1. εἰ ψασπι ἀτιΐοτα {πουϊξ ἄβ αἰπηθηῖΐο, αποά 
Δ} απίχη!α5 Γαχηϊξην, Ῥογίγαοίαγο: απο ποι ρᾶτιοαβ μαρϑῖ 

ξασυϊζαζατα ἀἸβγ οα5, ἴαπι Τὰ ρδυθιι5, ἔπτη τη απ ιδἄδιῃ, 

ατ|86 1π ῬατΈΡη5 1ρῇῆ5 σομει πϑηΐπτ' δι σοποσαπίητ, σαἾτι5 56- 

ἩΘΥῚΒ Γσηξ ον, 180, σαἴθιβ, Ῥαίγυτιση δὲ [ἀπρτιῖ8.. 

Οδρ. ἢ. Γθθαϊποηΐο, 4ποά ἃ ῥα ας τρια 5 ἀπ πλα ΠΡ 115 

᾿ Δαττατ. Ῥατίθβ δπϊπιδ]απι ΟἸμη65 ποὸρ δαᾶομι ἰδοιϊταΐα 

ἤχηξ υσαθάτιαθ, [δὰ σαστθ5 φοαϊάθμι, αἀπππηλ ρχοΡα οοποοοίαθ 
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γεννητικαὶ; “αὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν εὐχύμων ζώων, ὁποῖόν ἔστι 

: τὸ 7ένος τῶν σῶν" φλεγματικώτερα γὰρ᾽ τὰ γευρώδη μόρια. 
. πάντων μὲν οὖν ἐδεσμάτων ἡ σὰρξ τῶν ὑῶν ἔστι τροφιμῶ- 

τάτη, καὶ τούτου πεῖραν ἐναργεστάτην οὗ ἀϑλοῦντες ὁ “ἔχοῦσι». 
"ἐπὶ γὰρ τοῖς, ἴσοις γυμνασίοις ἑτέρας “ροφῆς ἴσον ὄγκον. ἂν 
ἡμέρᾳ μιᾷ προσενεγκάμενοι; κατὰ τὴν ὑστεραίαν εὐθέως ἄσϑε. 
“γέστέροι γίγονται" πλείοσι δ᾽ ἐφεξῆς ἡμέραις τοῦτο περάξαν-. 
τεθ, οὔκ ἀσϑενέστεροι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀτροφώτεροι σαφῶς 
φαίνονται. τὴν δ᾽ αὐτὴν τοῦ λόγου βάσανον ἔνεστί σοι καὺ 

᾿ ἐπὶ τῶν ἐν παλαίστρᾳ διαπονουμένων παίδων ποιήσασθαι καὲ 

τῶν ἄλλων ἡντιναοῦν ἐνέῤγειαν ἰσχυρὰν "αὶ σφοδρὰν ἕνέξρ- 
γούντων, ὁποία καὶ ἡ τῶν σκαπτόγεων ξοτί.. τὰ δὲ: βόειω 
“τρέα τροφὴν 5:5: καὶ αὐτὰ δίδωσιν οὐκ: ὀλίγην; 575] οὔτ᾽ 
᾿εὐδιαφόρητον, αἷμα μέντοι παχύτερον, ἢ προσήκει, γεννᾷ. 
εἰ δὲ καὶ φύσει τις εἴη μελαγχολικώτερος τὴν ἡρᾶσιν, ἅλώσε-. 
ταί τίψι παϑήματι τῶν μελαγχολιιῶν, ἂν τῇ τούτων ἐδωδῇ 

τελεογάσας. τοϊαῦτα δ΄. ἐστὶ πάϑη παρκῖνος, ὁλέφας Ξ 'ψώ- 

ΠΡ Σ 

“Ἰαευίπξ, οράχηταη δισηῖτης πππης πτπόπε 6Ε Ῥοιητησαπι; ἢ δας 

“υτλ Ἰανα ΒΟΗΙ Γαροὶ ἔαοσίαξ, ΟΕ) ἰστηο! 6Πς Γαὰτι ρϑῆτία,. 

τιᾶτα ραγΐθβ πουνοίδα 1π|ο Γαπξ ἐξ οἤογτόβ. Οὐητήν 1[α-: 

4π6 οἰ ογαχα Γαπιπὶ σα 0 Ῥοίο με ΠΠτπ6 ππεγτ: ου7α5 Το]. 41816-- 

ἴθ᾽ ΘΟΥ̓ ΕΠ πυτιυν ἜΠΡῚ ρυδερδαξ ᾿πάτοιττα. 51 δπΐην ΠΤ 

ΘΟ Χθυο τ  ]ομΐθυῖδ ρυθπα τη ] 68 Αἰ ἔουττῖ5. Οἷδὲ ἀἸθη ἀπάτα οοτα-- 

βἄευίπέ, ροίενο ἄϊθ Παΐῃυ ἐδητθπε [ε[6 γϑαδτίοβ πηρθ6Π- 

Ποσθδ: ααοά ἢ ΡΠ ΤΊΡα 5 ἀθίπδερβ ἀϊορβ 14 ἐδοουῖπεξ, ποῖ ἱπι- 

ΘΟ ΟΡ 68 τποᾶο, σοῦ οἰ δῆ ΔΙ τ ΘΠ Ῥαπαγίὰ πιά! πέϊο-- 

ΤῸ 5 Ῥαίατι οομῇριοἰδηΐαν, [Ιάθμ θεδτῃ ἀδ θο, ᾳαοα' ἀϊοίτητ8; 

Ῥοῦῖθθ ἱπ ῥυίουῖθ, αἷῇ 1 ραϊαρῆγα [66 ὀχογοοπέ, θαρροῦσι, δέ 

ἴῃ 4115, (1 σπαηηηβεῖ δοϊοπομι οτίθ ἂς σομοιι θη έπε 

(οαγαδηιοᾶϊ 6Π: ἐοἀϊδ εἴτα) οροάπέ, Ῥόστο ὀαγῆθα ΒΌΡαΪΔ6 

δἰ τπτϑηξύν ἀαἸ ἄοτα δὲ ὕρίαθ σουρουὶ Γαρβουυαν ποτὶ τηθαΐοοτζο, 
πεαπθ αἰιραξα ἔβοῖ]8, [δηρτήτοτα ἕδτπθη σαποσγατξ, 4π8π| 
οοπνοπῖαί, οὐαποσθπι. Ὁποᾷ ἢ «δ ξεταρεγαπιεπέο πϑθ 81 
ταθὶ ΘΒ Ο]ΐοτ5 τηδρὶβ ἔπευτέ, αθξοξα 8 Πα το ταϑαπομοοο Ῥσ6- 
Βοηάθίαγ,, ἢ Ἰατρίτ8 [18 σψεϊοαϊτ. Αβδοϊι8 δπίοπι τηθΐατ 
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ἘΔ. Οματε, ΥἹ, [678.1 Υ̓ ἘΔ. Βαεῖ, τ΄. (556.) 
οα, λέπρα, πυρετὸς τεταρταῖδο, ἥ τὶ ἰδίως. ὀνομαζομένη με- 
λαγχολία. “καὺ σπλὴν. δὲ ἐνίοις εἰς ὄγκον ἤρϑη διὰ τοιοῦτον 

χυμὸν, ᾧ καχεξία τε παὺ ὕδεροι πολλάκις ἠπολούϑησαν. ὅσον 

δ ἔν τῷ πάχει τῆς ὅλης οὐσίας ξαυτῶν τὰ βόεια πρέα τῶν 
“Δείων πλεονεκτεῖ, τοσούτῳ τῇ γλισχρότητε. τὰ ὕεια τῶν βο- 
είων. εἷς πέψιν δὲ πολὺ βελτίω τὰ τῶν τῶν ἔστι; τοῖς μὲν 

“ἀνμάζουσι χαὺ ἰσχυροῖς παὺ διαπτογουμένοις᾽ τὰ τῶν ἀκμαΐόν-- 

τῶν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις τὰ τῶν ἔξ αὐξανομένων. ὥσπερ δὲ ἐν 
τοῖς. ὑσὶν. οὗ κατὰ τὴν. ἀλμαστικὴν ἡλικίαν ἐπιτήδειοι τοῖς 
εὐεχτιιοῖο γεαγίσκοις εἰσὶν, οὕτω τῶν βοῶν οὗ πρὸ τῆς ἀκμῆς, 
“Σηρότερος γὰρ πολλῷ; τὴν κρᾶσιν βοῦς δὸς Ξ ὥσπερ 7ε καὶ 
ἀκμάζων ἀνὴρ παιδός. ᾿ εἰκότως οὖν, ὅσα μὲν φύσει ζῶσ 
ξηροτέραν ἔχει. τῆν. χρᾶσιΨ, ὑπὸ τῆς νεότητος εἴς συμ- 
μετρίαν αὐτὴν ὠφελεῖται". τῶν δ᾽ ὑγροτέρων ἥ φύσις ἄπὸ 
τῆς ἀκμαστιπῆς ἡλικίας προςλαμβάνει τὸ λοιπὸν εἷς τὴν προσ-᾿ 
ἥκουσαν εὐχρασίαν. οὗ μόνόν οὖν οἵ μόσχοιτῶν τελείων βοῶν 
ἀμείγους εἰς πέψιψ ἔχουσε τὰς σάρπαο, ἀλλὰ καὶ οὗ ἔριφοι τῶν 

ὉΒΟΙοἱ Γπηΐ οατοαΥ,, οἸέρῆι45, [ὉΔ}0165, ἸΕΡΥΆ, ἔθ γ15 ατιαγίδϑιδ, 

δ φιᾶὰθ ῬΘΟΠΤΙΑΥΣ ἸΟΥΗΪ116 τ 6] Δ ΟΠ 116 πιοηνπιϑῖτ, Τάθῃ δ1|- 

ἴοι 4αϊθιιβάστα ἃ Τα! [πορο ἱαϊπυατῖε: ἀπιθτα γϑῖι ρύάγτιβ [6- 

Ριΐα5, οἱ Ἡγάτοραβ. [δορθητππθήο [απὸ οοπδατιτι. (ὐδεῖε- 

ΧΌτα, ατιαχιίπητα. οαΡαιθ8, ὈτΡη]α 6. ἑοίτι5 [π66 [ἀ} βδνἴδ6 οΥαίμ6 

ΤΠ δγὰ Γαρογανῖ, ἰαηΐο. {11146. Ῥτθα145 Ἰοπέοτθ δηϊθοδάτηξ, 

᾿Οαδίοθσυτιγα οκ ἔστι οαχτάθτιΒ. ἨοταϊηΐοτιΒ. φαΐ οπη αοίαϊο 0-- 

χομῖρηβ,; ἐΟΥΕΡι5:.. 68 απ [6 [8 τηπ]έιτι ᾿Θχογοθηΐ, {πππῃ 

φοίαϊς Εουθητιμη; ὉΔΥΠ 65. βα.. σοσιοπάτηη (ππιξ Ῥγταοῆαπέο- 

165, 8115 σεῦ ἵππηι δαθτιο ἀπουϑοθπζατη, Ῥουτο, φᾳιοιηδά-- 

χαοάπιη. 6χ [πἰρηι5 (πὶ δοϑίαΐθ. Γυτὺ ΠοΥθεξ 115 Πανϑπῖρτιβ, «πὶ 

θοπο σουΡου 5 [πηΐ Παρτπι., σοπνοπίμτ;, ἤο δὲ. Ῥοῦτα ααΐ 

“ποπάτπῃ Πογθηΐθμι. αϑέαξειη αἰσονυτιηξ: ΒΟΒ, Θπΐτι ἰθηηροτδ- 

χηθηΐο 6, απδμι [{8; τατῖῖο Βοοῖοτοθ ν᾽ φπριμδαπιοάτι οἱ σὴν 

αοἴαῖα Πόγθη8, «ππθτι ραθτ. θπ76 Σρίϊαν 115 δα ΠΡ α5, ἀπο 

πιαίαγα ἰθηυροναιηθηΐο. Γαι Ποοίοτθ, βαἀοϊοίσθηβ δϑίαβ δα π|θ- 

ἀϊοονταἴθπι ἱρίατη οουΐογε, Βυπηί ἀτουττι σοῦο παίαγα, απο 

{ΠῚ δὰ ρυόβαπὶ δο. φοπυθηϊθηΐθηι ἐθπιροείοιη ἄθϑῆ,, ἃ} αϑέαίθ 

Ποσθπῖι αἰζυπνιῖξ. ΝΟΥ τποᾶο ᾿έδααρ νει: σανη69 παροπὲ δά 
δοπδοιομδυτ μεσ 8 οἵ 5 ΡΌΡι5 ρΥ οι ίίονοϑ, [θα οἴΐοπα μοραὶ 
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τὰ. Ομᾶνε, ΨΊ, [575.1΄ "ΒΔ. ΒΑΓ. τ, (656..557.) 
αἰγῶν. ἧττον μὲν γὰρ βοὸς ἡ ἡ αἵξ ξηρὰ τὴν κρᾶσίν ἐστι; 

ἀλλ᾽ ἀνθρώπῳ καὶ σῦϊ παραβαλλομένη πεολὺ διαφέρει. 
τῆς δὲ δὸς σαρκὸς πρὸς τὴν ἀνϑρώπου ὁμοιότητα χαταμα- 
ϑεῖν ἔγεστε κάκ τοῦ τινὰς ἐδηδοκότας ἀνθρωπείων - πρεῶν 
ὧδ ἩΡΙΘΈΗΟΥ οὐδεμίαν ὑπόνοιαν ἐσχηρέναι κατά τε τὴν γεῦσιν 
αὐτῶν χαὺ τὴν ὀσμήν" (537) ἐφωφάϑη γὰρ ἤδη τοῦτο ζεγος 
γὸς ὑπὸ πονηρῶν πανδοχέων καὺ ἄλλων τινῶν... εἰκότως οὖν 

οὗ χοῖροι -περιττωματικώτέραν ἡμῖν εἰς τοσοῦτον παρέχουσε 
τὴν τροφὴν, εἰς ὅσον τῶν μεγάλων νῶν εἶσιν ὑχρότεροι.. εἶ:: 
πκότως δὲ καὶ ἧττον τρέφουσιν" ἡ γὰρ. ὑγροτέρα τροφὴ καὶ 
ἀναδίδοται καὶ διαφορεῖται ϑόττον, ὑγροτάτην δὲ ἔχουσι καὶ 
φλεγματώδη σάρκα καὶ οἵ ἄργες,. ἀλλὰ καὺ ἡ τῶν προβάτων 
σὰρξ καὶ περιττωματιτωτέρα τέ ἔστε καὶ κακοχυμοτέρα, “αΞ 

: πόχυμος δὲ σαὶ ἡ τῶν. αἰγῶν μετὰ δριμύτητος. ἥ. δὲ τῶν 
τράγων ἀειρίστη καὶ πρὸς εὐχυμίαν καὺ πρὸς πέψιν, ἐφεξῆς. 

δὲ ἡ τῶν χριῶν, εἶθ᾽ ἡ τῶν ταύρων. ἐν ἅπασι δὲ τούτοιξ ᾿ 
τὰ τῶν εὐνουχισϑέντων ἀμείνω... τὰ δὲ πρεσβυτυιὰ χείριστα 
πρὸς πέψιν καὺ πρὸς εὐχυμίαν καὶ πρὸς ϑοέψιν, ὥσπερ καὶ 

ραρτῖθτ Ὀάρτα πδταάπο ἔθἠηρθυαμηθηΐο πτῖτιτιβ,. φαᾶτη 00 5;: δῇ: 

βοῦς Βὶ Ἰαπιοῖν μομηίη “δὲ αὶ σομηρατείπαν;. Ἡγοϊσατα [προτδξ. 
Θτη]148. ἁυιΐομι σα ηΐβ πυ σααΐπθπι σππε Ἡσπηδνα δΧ 60. Ῥοΐθ- " 
215. Ἰα το Πτροχο, τ ιοα χηϊάδγη σαν ποϑ Πυμπηᾶτιαϑ Ῥγὸ {11115. Ππδ 

11 ἴπ βαίηι ν 6]. οἹέδοία: Γα ρίοίοῖ Θ᾽ οοχποάοτντην: - 14 “οηϊπὶ 

ἘΠ ᾿ταργοῦῖ5 πούρτθὴ8. δὲ 4115 ἀαϊδιιβάαμ ξαοίππηι Ῥα Πῖ6 7ατα 

φοπηροσίατῃ οἢ.. Μορῖῖο ἰριτατ ῬΟΣΌΘΙΕ: δηγηοηξαιτι πιο β 

Ῥυδοδομί ὑατιΐο τηαρὶθ Γαῖθα5. πο νθιηθηΐοίιβ, σἀπατιέο ἐρἢ5 

ται Βτυυϊαίονοο: τιοεῖίο πῆττ5. οἴδνηαι πτπέγταπεν πάτα 6485 

γηθΐαιη δυππαπ5 οὐ αἰ ρνάίαν., [6 ἀἰραίξαν φοϊστζμξι 

“Οὐρίου μην ἀρηὶ σαγηθπι παρθηΐ πη αἰ ἢ πγάγη ἂσ ῬΙυιοίατα: 

να ΨΌΥῸ ΘΧΟΡΟΠΙ θα οΟ ΠΟΥ οἱδ ἂὸ ἔπορὶ ἀὀίουϊογίσ: ς Οαργά- 
γτιη}. ἀποαιθ Θά ῬὈγαθίον. ἔασούλι νἱούασα δον μησαϊᾶμη 

Θἤδυ Βαοι. Ηϊτοονασα ααίοίε ἔθη δὰ οοξμιονιἄτηῃ στα δά 

{ισοιμῖι Ῥομη σοπουαπι 6Πς ἀοίούεπμαν πάπο (οαίπαν 

ατιοΐατα : Ῥοῖῃ ἑαπτοχθν, ουΥσ Ὦξ 515. ῃιπίθι δ᾽ Ομ τι 65 
οαβγαίοταηι Γπηΐ ργϑο[ξανιονοβ : ἔθπαμε ἀαΐδην ροἤιηταθ (ιξπὰ 

8 οοφεοπθμηε, τ ἀεὶ ἕασοόταη δου σονται» ἴθυ9 



δδὰ ΤΑΜΗΚΟΥ ΠΕΡῚ 1 ΣΟΦΩ͂Ν Ζ“ΊΝΑΙΙ. 

ἘΠῚ ΟΒαττ, ΟΊ, 1{5ηὅ.572.1. 4. Βαῖ, τν. (657. 

τῶν. ὑῶν αὐτῶν, «αίτοι ὑγρῶν. ὄντων τὴν πρᾶσιν, οὗ γη--: 

φάσαντες ἔνια δὴ καὶ ξηρὰν καὲὶ δύσπεπτον ἔχουσι τὴν δάρχα. 
“αὐ ἤ τῶν. λαγωῶν δὲ. σὰρξ αἵματος μέν. ὅστε παχότεροῦ χεν- 

γνητικὴ ». βελτίων δὲ εἰς εὐχυμίαν,. Ἶ χατὰ βοῦς. καΐ: “πρόβατα. 

καπόχυμο: δὲ τούτων οὐχ. ἧττόν ὅστι καὶ ἦ τῶν ἐλάφων χαὶ 

δύσπεπτος. ἥ δὲ τῶν ἀγρίων ὄνων, ὅσοι 7) εὔεστοι καὶ γέοι, 
πλησίον ἥκει τοῖοδε. “καίτοι καὶ. τῶν ἡμέρων ὄνων γηρασάν-. 
τῶν ἔνιοι τὰ χρέα. προσφέρονται, κοποχυμότατα χαὶ δυσ- 
σξεπτότατα. καὶ κακοστόμαχα χαὶ προσέτι καὶ ἀηδῆ κατ. ἔδω- 
δὴν ὃ ὄντα, πἀϑάπερ καὶ τὰ τῶν ἵππων τε καὶ καμήλων, ὧν 

“φιαὺ αὐτῶν ἐσθίουσιν οὗ ὀνώδεις. τε καὶ “παμηλιώδεις ἄγϑρω- 

“ποι τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα.. καὺ τῶν. ἄρχτων δ᾽ ἔνιοι προσ- 
φέρονται, καὶ τὰ τούτων. ἔτι χείρω. λεόντων. τε καὶ παρδά- 
λεων, ἤτοι 7 ἅπαξ ἕψογτες, ἢ δίρ. εἴρηται δὲ ἔμπεροσϑεν; 

. ὅποῖόν. τι τὸ δὺς ἕψειν. ἐστί. περὶ δὲ τῶν. κυνῶν τί, δεῖ. καὺ 

λέγειν; [574] ὡς τοὺς νέους τε ποὺ λιπαροὺς αὐτῶν, καὶ μά- 
λισϑ' ὅταν εὐνουχισϑῶσι; κατ ἔνια τῶν ἐϑνῶν ἐσϑίουσι πάμ- 

͵ 

«ἃ. πυΐνϊοπάτη,. ᾿αποπιδάπηοσῃπι δὲ [πο8 Ἰρ, : ἀ4υἱ φπαηατδηῃ 
Φουα υδιηθηῖο ἔαπξ μαι α1,. αὐσπι ἐδυαθαι (7ατι ἰδ ποσ πΐ, 

ὈΔΥΉ θη. Βαροπξ ποἠπππαπδια βοοθτα 8δὸ οοπροοία ΗΠ οἰ οτη, 

Δα παθο δαγο, Ἰθροστπη [ἀπρυϊηθηι φαϊάθηα βρης ΟΡ [ΠΟ 611; 

Γεᾶ τρϑίτοσὶβ Γασοῖ; ᾿ααδτη θα Ρα]α δὲ. ουη]α,. Οδυνίπα ἀτιξθη 

τοι ΤΑΙ τὶ 115. Γπσοπια ὙἹ ΠΟ [αθη σοηθταί ἂο σοποοοία ΑἸ ο,-- 

16πι.. Ἠΐϊβ ἀρυεπ τὴ ἀππουθηα. ΒΘη6 ΒΑΡ ουυτη, 66 Τανϑητῖι 

φατὸ οἵ Ῥτοριηᾳᾶδ. ϑππξ ἴδγπθι 411 οἷ αὔπουῦτῃ ἀοηιθ[-- 

Ὀοτυτα;, ΠΌ1 (δηπευϊηΐ, ΘΕΤΉ65. πιδιι γιέ; (146. Ῥδίπηιηι [πη 

Γαδοῖ δο οοποοοίμι. ΠΟ] ]Πγθαθ, Ποιπδομτπησῦπο Ἰαθάπη!, οἕ 

Ῥυαδίθεθα. πῖον. δἀεπᾶμηη [τηξ. Ἰηπανο5.,.. ααθπιδατηοσπτη" 

Φαπουπηι 8.6 ΟΑἸΘ]ΟΥΤλ ΟΑΥ̓.65, ατθι5 οἱ Τ0Π5 Βοπηῖπθδ 4Π1-- 

Τλο. δὲ: ΘΟΥΡοΥΘ αἤηῖηϊ 86. σαγπο πὶ σοίοιαηΐωσ. ϑιιιπέ, απ 
δὲ πχῇβ,, οὲ 115. Δάμτιο ἀθίθυϊουίθιιβ, Ἰθοηΐθιιθ δὸ Ῥαγαϊβ. τϑ- 

Τοληταν, ἴδηιθὶ ατιξ. θ15 δπχδηΐίθθ, Οὐαὶ δπΐθιῃ. πὲ Ὀ16 611- 

ΚαΥΘ, ἀϊοζαμῃ ποθί5. δηΐθ, ἔπτὶ, Οπξα 161 Ἰοάιπδν 46 σα] Ὲ5 

ζααοβ -οἱ ἱρῖοβ ἤανϑηθβ δὸ ρίπραθβ, δὲ μοι Ππναπι απθχα ζ16-- 

ὉΎΤΔΣ οαβταῖ,, ἀρπᾶ «παβάδχα ροπίθα ἐρθαπθη ἀΠησης τηδιι τα), 
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Ἐὰ. Θἰιατε, ΨΊ. [574:] -Ἐᾶ. ΒαΙΟΤΥ͂. (6572 
πολλοι.. καὶ πρὸς. τόύτοις. τὰ τε τῶν πανϑήρων οὖ ὀλίχοι, 
καϑάπερ 7ε καὶ τὰ τῶν ὄνων, ὅταν εὐεκτοῦντες τύχωσίῳ, 
ὥσπερ οὗ ἄχριοι. ταῦτα μὲν. οὐ μόνον ἐσθίουσιν, ἀλλὰ καὶ 
ἐπαινοῦσιν ἔνιοι. τῶν ἰατρῶν. τὰ δὲ τῶν ἀλωπέχων ὃν φϑι- 
γρπώρῳ καὶ οἵ παρ ἡμῖν κυνηγέται προσφέρονται᾽ πιαΐνοῦ- 
ται γὰρ ὑπὸ τῶν σταφυλῶν. καὶ τῶν ἄλλων δὲ ζώων ὅσᾳ τὰς 
οἰκείας ἀφϑόνως τροφὰς ἔχουσι, ταῦτα πολὺ βελτίω σφῶν 
αὐτῶν εἷς ἐδωδὴν γίνονται, καϑάπερ γε καὶ χείρω τἄναν-: 
τία. καὶ ὅσα γε τὰς ἔκ τῆς γῆς ἀνιούσας πόας ἢ τῶν δένδρων 

ἀκρέμονας ἢ βλάστος ἐσϑίει, καϑ'᾽ ὃν ἂν καιρὸν εὐπορῆ δα- 
ψιλῶς τούτων,. εὐεετιεώτερα γίνεται καὶ, πιαίνεται. καὶ πρὸς 

τροφὴν ἡμῖν ἐπιτηδειότερα πάντα. Καϑίσταται. καὶ διὰ τοῦ- 
10 τὰ μὲν τὴν βαϑεῖάν πόαν γέμεσϑαι δεόμενα λεττὰ καὶ 
καζόχυμα 7ίνεται. κατά τέ τὸν χειμῶνα καὶ τὰ πρῶτα χαὺ 
μέσα τοῦ ἢ 0 ὃς, ὥσπερ οἱ βόες, εὐχυμότεροί τε καὶ παχύτερδι 

σαφῶς γινόμενοι τοῦ χφόνου προϊόντος ̓  ὅταν αὐξάνηται καὶὺ 
παχύνηται καὶ εἷς εὐκάρπησιν ἡ πόα προέρχηται" τὰ δ᾽ ὑπὸ 
τῆς μικρᾶς τρέφεσϑαι δυνάμενα βελτίω κατά τε τὰ πρῶτα 

ἄπατα ταῦ δηΐ, αὶ ραπέπονῖβ,. αὐ οἱ, ἀβηῖβ Ῥ6πῸ Ποΐ εἶς, 
δαϊαδιηθαϊ Γαΐ ἀρτοῖθθβ, νϑίοαμ τιν 2. Ἦΐαθο «αἰάθηι τιοτι 161)» 

ἄυμαν τποᾶο, ἴδᾷ ἃ αιἠριδᾶδμηι. οἴἥδηη πιθάτοῖ5. Ἰατιδαυξαν, 

Μαρία αὐέθη Θαχ ΠΡ ηι5. δαιΐαμητιο ψοπαίοσ θα ἁρπμαᾶ πο5 νο- 

Γοπηΐαα, ἔπηο οηΐηι δυο οἴα, οἰ πριιθίοισηΐδ, ῬΟΥΥΟ δυηΐτηδ- 

ὰ ομνΐα, φαθτι5. ΔΙ πϑηΐα ὈΥΟρΥῖθ αἴαϊίτα Γαρρεϊαπΐ, Ἰοπσθ 

ΠΣ τρβϑ ἴα οἶθο ογαάππΐ ργδοβαηίίονα, αποιηδἀτηοάπηῃ ἄδξο- 

τίοτα ποῦ, ᾳαΐρτιβ 68. τηθτθ5 φαΐ, - Ῥγοῖπάθ στα Βουθα5 

ἴονγα οου ρθη ΐ65, δαΐ ἀΥΡουτπη ΓπΤοτοβ, δὰΐ σουτηῖηα ἄθ-- 

Ῥαίοαπίατν, δα οἵη, αατηι Ηῖ5. ἀρυπιάδηξ,. Παρ οτα [απ 

ἃ Ῥἱπιριάα,. βορίδαμθ δἰθηδίθ ἀσοομητηοδεαίίοσα, Ἐδατια - ἀρ 

οαπία, φαῖριιβ: μουἶ)85 δἰ ΠΙοσο5 ρα ίοὶ 6ῇ; υαίαταϊθ, Ἡγθηηθ, σου 

Ῥυΐπιο δ τπηϑᾶϊο Πθκιέ συϑοῖα ὃς ῥτδνὶ [ασοῖ, τι Ῥονθδ,, φαΐ 

Ῥχοοβάοθμΐθ ἰθιαροσθ πιαηοο ἔπατιξ, Οθ ἤογοβ. Γποοίαμπθ τπ6- 

Πουΐβ, απθπι ΠΘΙΡα6 δησροηΐαν δο. ἀθῃ[είοιιπ!,.. δὲ δα (οηθι, 

φτοάποοπᾶστῃ ἕθῆηηάπέ, Οὕδθ. σοῦ δπϊπι]ρ. Ἀπ Παρ 

ἀνα ΣΙ ααρπιξ, 68. Ῥτίπηο, δο τηθ1ο σογθ ὅτπΐξ Ῥγαοδηονᾷ, 
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Ἐά. Ὅματι, ὟΊ, [5741 ΣΙ ος Ἐα. ΒΑΓ, ΤΥ, (652) 
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χαὺ τὰ μέσα τοῦ Ἴρὐς πη. “ὥσπερ τὰ “πρόβατα κατὰ δὲ 
τὴν ἄρχὴν καὶ τὰ μέσα τοῦ ϑέρους αἱ αἶγες, ἡνίκα βλάσται 
πλεῖσται. ϑάμνων εἰσὶν, ἃς ἔθος αὐταῖς, ἐσθίειν. ὅταν οὖν 

ἀκούσῃς ἔδυ παραβάλλοντος ἀλλήλοις εἴδη ζώων , ἐξέταζε. 
καὶ κρῖψγε παὺ βασάσιζε παὺ τῇ πείρᾳ τὸν λόγον , οὐ τὸ καλῶς 
τεθραμμένον. τε καὺ πῖον ἰοχνῷ “καὶ ἀτρόφῳ παραβάλλων, 
“Ὁ 3 ΦΧ ᾿ ΄ “ ͵ : ᾿ «! σι 2 ς 

οὐδὲ τὸ νέον τῷ γεγηρακότι, (μοχϑηρὰ γὰρ ἥδε καὺ ἄδικος ἡ 
ἜΣ 5 " ᾿ Ῥ᾿ τερ;»- Γ χ “- 3, ς! 3. 

πρίσι6:) ἀλλὰ τὸ παϑ' ἕκαστον εἶδος καὺ γένος, ἢ ὅπως ἂν 

ϑέλοις ὀνομάζειν, ἄριστα διοκείμεγον ἕτξέρῳ τοιούτῳ. οὖς 
οὖν ἔτι δεήσομαι λόγων μακρῶν εἴς τὸ τὰ παϑ' ἕκαστον 
“νι 5 ΄ Πα ΄ὔ «! ΄ ; ἣ 3 ἔϑγος ἐπιχώρια τῶν ζώων ἅπαντα διέρχεσθαι, καϑάπερ ἐν 

γ᾽ »“ ἱ “,. 4. 

᾿1βηρίᾳ τὸ τοῖς λαγωοῖο ὅμοιον ξωὔφιον, ὃ καλοῦσι πκουνίχου- 
λον, ἐν «“ευκανίᾳ δὲ Τῇ. ̓Ιταλίας τὸ μεταξύ πως ἄρκτου τε 

καὺ συὸς, ὥσπερ, 7ε χαὺ τὸ τῶν ἀρουραίων μυῶν χαὺ τῶν χαΞ 
λουμένων ἐλειῶν ὃν μέσῳ, κατά τε τῆν' αὐτὴν χώραν τῆς Ἵτα- 

Ξ ΕἾ τς ͵ 9: Ἱ 
λίας ἕν ἄλλοις τε πολλοῖς τόποιξ ἐσϑιόμενον. ὅσα γὰρ εὖ 
ΠΣ τῶν τοιούτων. ζώων ξστὶ παὶ σαφῶς ΤΠΟΡθΙ, ταῦτα ε 

τὶ ονθ5; “εις δου ρχίταια 80 μόδα ΟΑΡΥᾶ6, ἥπατα ΤΕ 

οδὲ ἔα βσπη σαυμηχο, ατῖρτι8 Οάρταθ σείοὶ (ο]οπΐ, Γαπὶ ἔτθ- 

ἀποπεπταα. Οὐθιὴ Ἰρῖταν τῖὸ δι] τη ἤροοῖθδ [πη 16} [8 

οοχηρδτατΐθη ἀτι τ νουῖβ., -ἀἸοΐαηι γπθατη Θ ρουουτἶα Θχδιηίηια, 

“ἂς απ) παϊοα, απ θσρθπᾶθ, ποῖ απϊπδ], ποῦ Ῥ6η6 πτΐνϊξαμι 

βιδυὶξ δ. Ρυἷηριιθ, Θ αῸ ΠΏ ἀὸ Ῥδηιτῖα δἸἐππθη! οπχίθππαίο 

φΟΙραται8, Ἠθητ6΄ Δ6ο]Εείοθηβ ἴθηϊ, (ἰπξψαστν Θηΐην 80 Ὑπᾶ- 

Ἰπτὰ 6Π᾿ ἰά ἡπιαϊοζατ,) [δα ᾳποα ἴπ τπιπααααάτδ ἤρθοῖθ δο σὸ- 
πθῦθ, δαΐ ἀποσππηᾳθ πιοᾶο ἈρΡρΘΙατο ψ 6115, ορεπιο οἵὲ ἀϊρο: 

ἤΐπμι, εἰΐουῖ, αποά ΠΕ δ) αϑπηοα!, σοπΐουθηθ, Νοιῦ ἰρίππ: 

ΔΉ ΡΠα5. ΟΡτ5. ΡΠ; ὈΠατίθι8. οχθααΐ ΔΉ πη81}16. οχηπία, (πὰθ 
ἀρτιὰ πηρτα8 σϑηΐθθ Ῥυορυῖο ΠΑ Οπνέτ.). ΟὈ7τι5 σΘη θυ 15 εξ δ 

Ἰρϑεία αἰ πη! σπῖτι; φασὶ ΘΡΟΥ͂Σ 6 βηηῖ]6, αποάσας οπηΐ- 

δαΐανα πιοτοΐη τί, τα Ἰλισαηῖα ἀπΐθμι, ΠΓᾺ11846 τοοῖομθ, 4ποά 

σα ν πἰσίαιη 80. ἕμοπ αποάαμπμπιοᾶο εἘ πιϑάξιη, οδὰ Δπά 

«ποάᾷατο ον ἀρτοῖϊθβ γα θ8, δὲ 08 ρΊγ65 πογηϊπαμξ, 6 

πιϑάτθι,, ηἰοί ἀπ ϑαάθει [1186 τϑρίομβ οἵ 4]115 ρίθυιδαις 

Ἰοοῖβ. πα αν. Οὐαθ ϑηΐην 6Χ δ] δια! απϊητδ θα Βεπὸ 

{μπῇ απ δο ρίαπο ρίησοϊα, οα ἜΧρογϊθηϊία ΘΧΡίοσα, ῬῈ80-- 
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ἘΔ. Ομιᾶτε, Ί, [674.1 Ξ ΕΣ -Ἐὰ, Βαῖ, τῇ. (557.) 
πείρᾳ βασάγιζε, τοὺς τρόπους. τῆς σχευασσίας αὐτῶν, οὖς ξξ 
ἐμπειρίας ἔμαϑεν ἕκαστος τῶν ἐπιχωρίων, : ἀκούων τε καὶ 

" 2 τὐετυ»: ς ΄ ἜΑ Σ " ς Ψ' » »“ 
μονϑάνων παρ᾿ ξκείγων. οποία δ᾽ ἐστὶν ἡ δύναμις αὐτῶν 

. ἑκάστου, ἤδη σοι πάρεστι καὶ παρ᾽ ἐμοῦ μανθάνειν. ὅσα μὲν 
γὰρ ὀπτῶντες ἤ τηγανίζογτες ἐσϑίουσι, Ξξηροτέραν᾽ τροφὴν 
διδόασι τῷ σώματι, ὅσα δὲ ἐν ὕδατι προαφέψουσιψ, ὅχρο- 
πέραν, ὅσα δ᾽ ἔν τοῖς λοπάσιν ἀρτύοντες, ἐν τῷ μεταξὺ 
τούτων͵ ἐστί, καὶ τούτων δ᾽ αὐτῶν οὔ σμιπρὰ διάφορα γίε: 
γέται παρὰ τὸν τρόπον τῆς ἀῤτύσεως. ὅσα μὲν γὰρ δαψιλῶς 
οἴνου ἔχει καὶ γάρου, ξηρότερα τῶν μὴ ἐχόντων ἐστί" τὰ δὲ 
τούτων μὲν ἐνδεέστερα, ἤτοι, δὲ σίραιον ἔχοντα πλέον, ὃ 
τίψες ἕψημα καλοῦσιν; ἢ κατὰ τὸν ὀγομαζόμενον ἁπλοῦν καὺ 
λιτὸν καὶ λευκὸν ζωμὸν ἥψηται, πολλῷ ζῶν προειρημένων 
ξοτὶν ὑγρότερα᾽ τὰ δὲ ἀπὸ ὕδατος μόνου καὺ τούτων ἐστὶν. 
ἔθ᾽ ὑγρότερα. μεγίστη δὲ ἐν τῇ σχευασίᾳ διαφορὰ γίνεται καὺ΄ 
κατὰ τὴν τῶν ἐπεμβαλλομένων αὐτοῖς δύναμιν, ἁπάντων 
μὲν ξηραινόντων, ἀλὴ ἢ ἤτοι μᾶλλον ἢ ἢ ἧττον. ἔστι δὲ ταῦτα 
σπέρματα μὲν ἀγήϑου καὶ σελίνου καὐ κάρου καὶ λιβυστικοῦ 

- ραγδυάοσυμι ἱρίουτιι ταϊϊομθπι; ἀπάτη ἴποο 746. Θαρουϊθ μεσ, 
Οιαϊοογαιξ, δὉ Τρῆ5. δυαῖθηβ δο αἰοεηβ) ὗτι]15. διιΐθμὶ ἢπ-- 
Βαϊαντη ργδθραναίϊοπιατη ἢ  ἔβομβαθ, 7απι ἃ Ὡο]15 ἀΠΠοᾶ5 11-- 

οδἕ. οπδθ παύήστθ αἰΐδηξθβ δαξ 1π [ἀντ α σίγα ΒΡ] σοηΐο5 Ὡγᾶτι-- 

ἀππί, δα φογρουὶ Ποοῖτιβ ἀφπΐ αἸϊππθπέστη: αἠπαθ ψαγῸ ἐπ 

δαπα φῬυδοοοσππηΐ, ᾿πιυηταϊτι8; απ|86 ἐπ ραΐπδ σομαΠπππίπιν, 

᾿αῖον ἢδθο γηθᾶϊο ὕπηΐ, ατπιαπαπϑτηη “οὐ Τρία ῬγῸ τιοᾶο οὐπᾶ:- 

ἕμτας πίον [6 τηη]ατ ἀϊονεραιῖ: Βαπίάοηα. 4π46 νἱμτ 

δαὶ σόντιην παρθηΐ Θορίολαμι, 68. [απ 4118, πα θα ἤδη μ6- 
Ῥόπε, Προίον δ, ττινίπβ, ατιὰθ δσίσιδτη ααϊᾶοιι 1Πουτ ῬοΥ- 

ἕΐοπιθπι δπΐ ἴαραθ (χπατι Πορίδηαα «ιυΐάαην πππποαραμπε) αι 

ῬΠοτυθιι μαροηΐ, δι ἴ ΠΡΟΣ ἀο Ῥ]6Ρ610 δροχια ρρ6]1αΐο 

Ἶατο οἴϊπα [απῦ, 86 ρυδϑάϊοι5 Ἰοτισθ Γππξ τυηϊαίονα; (π86 

ααΐοπι ἴῃ [016 δαιια σοσατηξαν, 118 ἀπόοῆτιθ δἄππο ἔπηΐ ππ- 

γηϊάίογα, Μαχπηθη ρ᾿γαθίουθα 2 ρυαθρδσδίίουθ αἰ Γουϊ ται 

ΘΌοΙ 1 ργῸ δογτθη, 4886 Τη)οιπίπν, ἔβομ]αίο, αὖ ασάπι οτ-- 

υἷα Ποσαηΐ «αϊάοπι, [ρα 8116 χπασὶς, 411α τηῖπτιδι, ϑπὲ ρόστο 

δθο δχ [ουιμῖθυ8 αυ!άθηῃ. ἀποίπηγ, αρίτηη, οανύαι, ΠΡγ- 
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ἘΔ: Οἰματε. γ:.- [575. ΞΈΣΣ ΄. ἘΔ. Βα, ΤΥ. (557) 

[575] καὺ ““υμίγου καΐ τινα: τοιαῦϑ' ἕτερα, τῶν φυτῶν δ᾽ 
αὐτῶν πράσα καὶ ἌΘΗΠΡΕ “αὺ ἄνηϑα. “χαὶ ϑύμα καὶ ϑύμβρα 

«αὺ γλήχων καὶ ἢ εὐώδης, μένϑη καὶ. ὀρίγανος, ὅσα τε ἄλλα 
τοιαῦτα, τῆς ὀψαρτυτικῆς ὄντα περαγματείεο,: ἣν νῦν οὐ πρό-. 
ἥειται. διέρχεσθαι. τὴν: παραβολὴν δὲ τῆς. "διαφορᾶς τῶν δ ὰ 

ὥσπερ ἀἠσηρουθξν ἔφαμεν ,χοῆναι ποιεῖσϑανι τῶν ἄριστα ταῖς ᾿ 

ἕξεσιν. ἐχόντων;. οὕτω καὶ νῦν τῶν ἀρ πο πάλλιστα 

γινέσϑω. ταῦτα μὲν οὖν αὐτάρκη. σοι περὶ τῆς τῶν πεζῶν 
ζώων σαρκὸς ἠκηλοέναι". περὺ δὲ τῶν ἄλλων μορίων; ὡς 

ἔχει τῆς δυγάμεως, ἐφεξῆς ἀκούσῃ μετὰ τὸν περὲ τῶν κοχλιῶν 
:, 2όγον. Ἶ : 

“Κεφ. ιν ,ὐ ΠπΠερὲὶ κοχλιῶν. εὐσι μὲν οὖν οὔτε ἂν Τοῖς, 
σίτηνοῖς; οὔτε ἔν τοῖς ἐνύδροις ἄριϑ' μεῖσϑαε δεὲ τοῦτο τὸ 

ζῶον, ἐ νΣυξοῦι δῆλον. εἶ, δὲ μηδ᾽ ἂν τοῖς πεζοῖς αὐτοῦ μνη- 

μονεύσομεν, οὐδ᾽ ὅλως ἔροῦμέν τι περὶ τῆς ἔχ ποχλίου τρο-- 

φῆς... οὐ μὴν οὐδὲ παραλιπεῖν εὔλογον, ὥσπερ τοὺς ἔπ τῶν- 
ξύλων σχώληκας, ἐχίδνας τε καὶ τοὺς ἄλλους ὄφεις, ὅσα τε 

πραε,  «Αἀἴγυπτον «καὶ ἄλλα τινὰ τῶν ἔθγῶν ἐσϑίουσιν".. οὔτε 

᾿Πσατη, σαγηΐητι, δὲ 8116 ατιαοᾶδτῃ Τὰ βϑητιϑ;. εἷς ῬΙα τ 5 σοὺσ 

ἐρῆβ' Ῥογυυτηη, οαθΡα, δηθίμαιι, ἔπγηλτβ, [αΐαγοία, Ῥτι]θρίτηην; 

τηθηΐπα οὐοτγαῖα; οΥἱρατυτη οὲ 6716 Πυιπϑηπ οα δα ορίομπαϊ-- 

ὅθ 8γ σομηθιθυ τα ]ο Θη} ῬοΥ ἐπ αι εϊα,. 48 απα παπο αἰ ΠΟ ογ 6 ΤΌΝ 

ες 6 γγοροπίσπμι, Οιειπαδιποάτθη δαΐθμα τιοᾶο Ῥγδθοορί νη, 

ἡπῦτα. δρϊγηδἸίτιτι ἀπ θυθηία τα φαίγι ταν, ἀπάᾶθ ορίίχπο [ππξ 

Βαβίξα, 6[{86 οουοραγάπαᾶα, 18: πσιο ἀπούπε; φαα6:- ρα] Ομθυτίνθ 

Γαπὶ Ῥυδθραναῖα. οομπέθγαιίατ, Βΐδθο ἰΐασπο ἄἀθ΄ ρβαβῆσπιηι 

ΘΕΤΏγ ΑἸ γη σάττιθ δα  ν1{{6 Γαὐποῖαι; ἀ6 δἸϊάνταχσα δπΐουη “ρὰτ- 

εἴπ δου! αΐα - ἀοιπιοθρ5; χπῦτα [ουυηοπθιη 46 τ Η ΠΕ} Δ0-- 

. ΠΟΥ γοΥῖπναβ, [αγητβ. ἐγδοξαξατί. 

(45. 1Π. [Ὀ Ππδοῖρη5.1 Ῥενβριοστιπς σαΐᾶθη οἢ, ᾳποᾶ 

τιθασι του σοξαίπτα, ὭΘ4πὸ πῖον δατι 116 μος δαΐηᾶ] οἱξ 

τιηρΥ αὐνάπτα, Οποά ἢ τηΐεν ρβαεῆσϊα Τρ ἤτιϑ ΤΟΣ ἹΠΘΥ ΠΟΥ ἰπγν1185, 

ἈΠῸ ῬΈου Πτ5. 46 Τχηδοῖτηη, ἰπηθπιξο ἀἸοξαΥῚ Γατητιβ; ἡποά 1ΏΣτ 

ἄπυμι ἔπους δ] ῥγυδθξουτηιξέουθ, ἀπθηιθαπιοάτιι σΈΡΙΠ68, 

"ὅπι τὰ Ἤσηῖ5. ποίσπηξηατ, ψίρογαβ᾽ δ] οβαῖθ ξουρϑπΐθβ, ἀτίραδ 

ἴῃ Αοσγρίό δὲ Ὡρμᾶ 21188 ᾿απαδάδηη σοιηΐθϑ νοϊοαπίαν : πραᾷπδ 



ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ Τ΄᾿ Ἐπ 5866 

ἘΔ: Ὁμέστ, ΨΊ. [51 6Ὸῦ ἦς πα. ΒΑΓ, ΤΥ. (657. 568.) 
γὰρ. ἐκείνων. τις. ἀναγνώσεται ταῦτα, καὶ ἡμεῖς οὐκ ἄν πότε 
φάγοιμεν τῶν ξκείνοις ἐδωδίμων. κοχλίας δὲ ὅσημέραι πάντες 

“Ἕλληνες ἐσϑίουσιν, ἔχοντας μὲν σεληρὰν τὴν σάρχα,, καὶ διᾶ 
τοῦτο- δύσπεπτον, εἰ δὲ πεφϑείη, τροφιμωτάτην. ὑπᾶρχεν 
δ᾽ αὐτοῖς ; ὥσπερ τοῖς ὀστρακοδέρμοις, χυλὸς ὑπαπτιλὸς γα: 

στρὸς, καὶ διὰ τοῦτο τιψὲς ἀρτύοντες αὑτοὺς δὲ ἐλαίου καὶ 
γάρου καὶ ἰοἴνου τῷ γενομένῳ ζωμῷ χρῶνται πρὸς διαχώρη- 

σιν τῶν κατὰ τὴν ποιλίαν. εἶ δὲ ϑελήσεις ὡς τροφίμῳ μόνῳ 
ἐδέσματι χρήσασϑαι τῇ σαρκὺ τοῦ ζώου τούτου, προἀφεψή- 
σας ἐν ὕδατι μεταϑήσείς εἷς ἕτερον ὕδωρ, εἶτα ἔν ἐκείνῳ 
στάλιν. ἑψήσας οὕτως ἀρτύσεις τε καὶ τὸ τρίτον ἑψήσεις ἄχρι 
τοῦ κατατάκερον ἀκριβῶς γενέσϑαι τὴν σάρκα. σχευάσϑεῖσα 
γὰρ οὕτως ἐφέξει μὲν τὴν γαστέρα, τροφὴν δὲ ἵκαγὴν παρέξει 
τῷ σώματι. 

Κεφ. δ΄. (538) [Περὶ τῶν ὃν τοῖς πεζοῖς ἀλρέων 
μορίω».} ἊἋἍχρεα μόρια τῶν πεζῶν ζώών ἐσϑίόυσιν οὗ ἂν- 
ϑρωποι, πόδας καὶ ῥύγχη καὶ ὦτα, καὶ τοὐπίπαν δὲ δὲ ὕδα- 
τος: ἕψοντες αὐτὰ προσφέρονται με ὄξους καὺ γάρου;, ποτὲ 

φημι ἸΠόστηι αυΐδαπδτη μαθὸ ποῆχα Ἰθοΐαττιβ 6[:, πθαπθ πο3, 

ἄπας ἀραᾶ 11108 {{π|ὲ οἰοαϊοηξὰ, πη θδην. δοπίθάθηιι5.. 145 

ΒΙΔ065 ψΌῦῸ ΟΥ̓αΘΟΣ ΟἸπη685. στπιοίτἅϊ6 πϊδυδιινξ, ΟΑΥΤΙ 61 ατιΐ-- 

ἄσιη΄ ἄσγαπι Βαραπίθβ, δοαδθ οοπθοοία ἀπ ΠΟΙ Τοι, [ο ἀπᾶθ 

οοηΐθοία Ῥοΐθιε Ππῆ6 πιυΐραξ. ϑασοιιθ δπΐοι 0615 116} 

«αἱ νϑηΐσθμι Γαράποῖς, φαδιχδάπηηοάτι ἐξ 115, φαϊρτι5. ἑοίτα Ῥτὰ 

οτιῖο οἵδ: ἀπαργορίος φάει οἷθο, σατο νἱποῦτιὸ ᾿ρίαβ σοι 

αϊοπΐοβ, 60 που] δα ἀϊντιμι ἀ6)1οἱσπάατη πξαπέαισ. ὉὈποά ἢ 

μυ)ὰβ ἀπΐπια}15 οὗγηιθ αὖ οἷθο [οἷο βἰοιϊθηΐο τι} γα ]15, τι 

ῬΥΐαβ ἴῃ δῆτα ΘἸ1χαγ15, ἴῃ δ]ατη ἀπαῖα ἐγατϑίθσαβ, πὶ αὶ 

τυ Γα5. ΟἸκαρ15: ἔμππι ἄδιητπη ΟΠ α165, δοὸ ἐθγο 6]: κα} 15, 

τιϑατιθ ἄτι σατο ἰοία ἐπέαθοίοαξ : πος δαῖτ τπποάο Ῥγαθραταΐα 

Αἰντι. απίάθμι Πηϊοῖ, [βα ἀἰτπθπέσμ ΡΣ ἀαθῦ ποι οοπ- 

ἔδυ οπ ἀπιτ. 

Ὅκδν. ΤΥ: [8 «πίπιδ]ίνη φοδεῖετείαι Ῥαγξθτι5 οχοατ- 

τἶρτι5.}Ϊ Ῥοαεῆτνταιι ᾿δυιπνδίταγη Ῥατίθθ ΘΧσδΥγθ5 ΒοΟυπίπεφ 

. χααπάππε,. ρΡεᾶθβ, τοῆτα δὲ αὔγθβ; ϑαβαῖιθ ταῦ ῬΙΟΣΙΠησΠ) 11 

ἄχιχα ΟἸἴχα5 υπαυιάτηηξ σὰπὶ ἀοοίο δὲ βάτο; ποηπ πα ατη᾽ τι 
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"ἘΔ. Οἴβατε, ὙἹ: [575. 576. Ἐᾶ. α[. ΤΥ͂. (658, 
δὲ καὶ ἡάπυος », ἔνιοι δὲ 1 καὺ δὲ ἐλαίου καὶ γάρου, προσεπιχέ- 

οντες οἶνον, εἰσὶν δὲ οἵ καὺ μετὰ λαχάνων, ἤτοι γε ἐξ ὅδα- 

τος ἑψημένων, ἢ κατὰ τὰς λοπάδας ἠρτυμένων. οἱ δὲ πόδες 
ἐπιτηδειότατοι τῶν χοίρων εἰσὶν, ἐπεμβληϑέντες ἐψημένῃ πτι- 
'σάνῃ, κἀκείνην ἐργάσασϑαι χρείττονα, παὶ αὐτοὶ μαλακώτε- 
θοι γενέσθαι; χαὶ διὰ τοῦτο βελτίους εἷς τὲ τὴν ἐν τῷ στό-.. 
ματι παὺ τῇ γαστρὶ κατεργασίαν. διαφορὰ μὲν οὖν ἔστιν οὔ" 

͵ ὀλίγη χαὶ παρὰ τὸν τρόπον τῆς σχευασίας οὐ μόνον ἐν τοῖς 
ἄπρέοις μέρεσι τῶν ζώων, ἀλλὰ καὺ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ἣν 

ξπιστλέον ἕν τοῖς ὀψαρτυτικοῖς ἐροῦμεν ὅσον δ᾽ ἐπὶ αὐτοῖς 
τοῖς μορίοις, αἵ καϑ' ὅλου διαφοραὶ πατὰ τήνδε τὴν πραγμα- 
τείαν δηλοῦνται μόναι, παραβαλλομένων αὐτῶν ἀλλήλοις, ὡς 

εὖ καὺ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐσχεύαστο, ὧς καὶ πρόσϑεν εἴς- 
φηται' δικαία γὰρ ἥ τοιαύτη παραβολή. [376] τὰ τοίνυν 
ἄκρεα. “μόρια τοῦ σώματος ἥκιστα μὲν ἔχει πιμελὴν; ἥκιστά 
δὲ καὶ τὴν σαρκώδη φύσιν, ἐπικρατεῖ δ᾽ ἐν αὐτοῖς τό τε 
“ψευρῶδες καὶ τὸ δερματῶδες, οὐ τοῦ τοιούτου γεύρου καὶ δέρ-- 
ματος, οἷον τὸ παϑ' ὅλον σῶμα γεγύμνασται γὰρ ἔν τοῖς 

ἴοπι οἵ βπαρὶ: ααίΐδατη απΐοπὶ 6χ Οἷθο δὲ σατο; νἱππηι αἵ- 
Ταπᾶοπίοβ: απξ ααὶ οπτὰ ὁΙογῖθτιβ, δπΐ ἴῃ δαπα, οἸἐπί5, δαΐ 

1π Ῥαΐϊη5 σοπ 15. Ῥογοϑ ]ουτγα δτιΐθη ρεᾶθβ θΕΠ Γατ186 611- 

χαθ ᾿πήθοῖ ρα !πτὴϊ [απὶ, ἕατα τῖὶ 1Π|δὴν τη 6] θη οἰ Ποϊδηξ, 

τατα τῖῖ ἱρῇ τη] ἴογϑβ τοάδαμπίατ, εξ ΟΡ 14 δᾶ βδβουδίϊομβμι, 

«πι88 ἴῃ οΥὸ ΠΕ ας νϑηϊτ!οα]ο, τθ]οθ5. ΝΟ ρᾶῦνα βη161. 

6 οἱ πὶ ῥρτδθραυδοηῖβ τη αο αἰ τ θυν8, τοῦ τηοᾶο 1π ρβ81- 

ἜἴΡτι5 δι δ]τιην ΘΧΟΔΙΊΗΡτ5, [6 1 481115. δἴίδην Ομ 113: 

4πᾶτα ζαΐπ8 ἴπὶ οροτα ἄδ ατίβ ορίοπαμαι ΘΧΡΙΠ ΘΑ ητι5, ἴπ 

πιοο δαΐθπὶ Οροτο. ἑαπίπιπι ταϊῖνϑ 2168 ρατετιτι ἱρίαττιτι ἀΠ7-- 

τΘΗΝα5. Θχροπίπιπβ; ἡρίαβ Ἰηΐον [6 (πε ἀϊκίτημ5). 11 Θοπιρα- 
τατιΐθβ, πὸ αὶ οπῆσιθε δὰ δαπάθηιν τησάπη ραταΐαθ οἴϊαπε; 7π|ὰ 

ὁπ 6: μαθο οοπιρατδίίο. Ῥδγἕαβ 1ρί ΩΣ ΘΟΥΡΟΥῚΒ ΘΧΘΔΤΤΘ5; 

αιῈ ῬΙΩΡΙΘαἸηἴ8, 1τα [ΡΠ δητδθ οαγηοίδα μαθοπε τυ) πηπι: 

πϑγνοία θη δὴ ἀο οἰίδορα πδῖτιγα ἴηι 1ρ|15. Ῥταθρο θὲς π0Π ἴα τ 

16. ἴα165 Πυτιβ ποῦνὶ ομΐάδγε {ππί, ᾳπαῖοβ ἴῃ τϑστιο ἤππξ 

ΘΟΥΡΟΥ͂Θ, Ὡ81} 11 ΘΧΟΩΥ 5. ΜΔ οἷ8. (Ὡπξ δχθγοῖίαΐα, Θοαηθ 



ἘΒΙΒΟΊΙΟΝ. Τ- “871 

ἘΔ. Οματι. ὙἹ.. [5761 ἘΔ. ΒΑΙ ΤΥ. (559) 

ἀκρέοις μᾶλλον. ἔστε δὲ καὶ διὰ τοῦτο παὶ γλισχρότερα" χαὲ 

γὰρ καὶ γεῦρον καὶ δέρμα πᾶν ἑψόμενον εἴς τοιαύτην. ἄφε- 
χγεῖται φύσιν. εἰκότως οὖν ἐλάττονα μὲν τροφὴν δίδωσι τῷ 

σώματι, ὅξον δὲ ὑπέρχεται κατὰ τὴν γαστέρα διὰ τὴν 
γλισχρότητα. βελτίους δὲ οὗ πόδες τῶν ὑῶν εἶσι τοῦ δύγχους, 
ὥσπερ καὶ τοῦτο τῶν ὦτων᾽ κεῖνα γὰρ ἔς μόνου συνέστηκε 
χόνδρου παὺ δέρματος. ἔστι δὲ ὃ χόνδρος ἐν μὲν τοῖς τελείοις 
ζώοις ἄπεπτος παντάπασιν, ἔν δ᾽ ἔτι αὐξανομένοις, ὅταν 
χαλῶς ἔν τῷ στόματι λειωϑῆ, πεπεμμένος τὲ καὺ τροφὴν ὀλί- 
γην δίδωσι τῷ σώματι. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἐπὲ 
σῶν ἄλλων ζώων ἄκουε τοῦ νῦν εἰρημένου ἡμῖν λόγου: χαϑ', 
ὅσον γὰρ αὐτῶν αἵ σάρκες εἴς ἀρετὴν ἀπολείπονται τροφῆς 
τῶν ϑῶν, κατὰ τοσοῦτον καὶ τῶν ἀκρέων ἐν δὲ μορίων ἐστὶ 
χείρω τὰ κατ ἐκεῖνα τὰ ζῶα. εὔδηλον δ᾽, ὅτε γευφούδ᾽ μό- 
θια τὰ κατὰ τοὺς πόδας ὀνομάζω χαϑ' ὁμοιότητα: τὴν 
πρὸς τὸ κυρίως καλούμενον ψεῦρον, ὃ τὴν γένεσιν ἔξ ἔγκεφά- 
λου καὶ νωτιαίου λαμβάνει. τὰ δ᾽ ἔν τοῖς ἀκρέοις γευ- 

οὠώδη σώματα καϑ' ὁμοιότητα μὲν οὕτως. ὄνομάζεται;. σύν- 

τηαρῖ5 Ἰοπΐα. Ἐπ οηΐ ΠΟΥ τΙ8 ΟἸΊΠΐ8. 86 Ομ 5, ἀπ 611 π87)-- 

ἴαν, δα Ἠμ)πβοεχηοα! παΐπτατη ἀθνθαΐαπε: αὔδγα τηϑυῖξο ΘΟ Υ-- 
Ῥὺβ αυϊάδη τηΐπτι5. Δ Πληΐ, ΟΡ Ἰοπίονθηι ἕδτηθη ῬΟΥ ΔΙ νατι 1[8-- 

οἴπυβ ἀο)οϊαπξην.  ΜοΗονθβ ἀσύΐθηι Πα Γασπι ροᾶθ5, ἡπιατα 

τοίτίην, «αοιηδαηηοάπτη ἤοῸ δι} 10 ιι8. 6[Ὁ ρυδοαηττιβ: μ66 

βιηΐπλ οοχϊαχιΐ [0186 οἵα δο οοΥ Ή]ασίθ. ΟὐΑΥαρο ΤΟΥ͂ΤΟ ἴπ 

Ῥουῖθοι8. φαϊάθιν. δυΐτη Δ] 8 Οὐ ηῖτιο ΘΟΜΟΣ ποῖ Ῥοΐθ!;, 

118 νϑῦο, ὅτιαθ δάϊμπτο διιβϑίοιιηξ, ἢ τπι οὐ Ῥθπὸ Ἰαθυίσαία οἵ 

ἴα νομί Ἱοι]ο. ὀοηΐδοία, ἔπθεῖΈ, ρϑιισαχη ΘἸΠτηθηΐπιπν Θουρουξ 

ὅ401. Ἑδάᾶφηι απΐοπι 6 67:8 ᾳποᾶ ἀϊοίτητιβ 1 411158 δυΐπηα-- 

ἘρὰΒ Ῥυορουῆο. Ουϑιΐο δπΐπη ΘΟΥΊτ ΟΔΥ65 4|1Π|6 11 Ὅο-- 

τὐΐαῖθ [1114 {ταὐῦ τ γον 68, ἑαπΐο ἹΠ ον Ῥάτῖθβ ΘΧΌΘΡΙ 65 

ῬΑΥΕΡε5. ἔπι ΟΧΟΔΥΠΙΡι5 Γππὶΐ ἀθίθτϊουθβ. (ὐδθξοσηγ 1Ππᾶ 

χιθατιαατιδη ΔΥ̓ΡΙ ΣΟΥ 4αθηαπαηη 1αἴθυθ, απο Ῥαγῖθβ που γοίαϑ 

Ό0Ο 688, 4π60 Ῥβᾶϊρτιβ 1γ{π|ιΐ, δα βιαητπι τ ποπν οἦτιβ, ααῖ 

ῬΡΟΡΥῖΘ πϑσντιβ πομμδίαν, αὐαι8 6Σ. ΘΟΥΘΡΤΟ ἃς ΓΡΙΠΩΙ͂Σ 
ΤηΘ 16 ΟΥ̓ σθηι ἀπιοῖξ, πε δτΐθη 11 ΡΥ Ρ 5. Θχοανηῖ-- 
τις πογνοία (τπτΐ σουρογνα, δ διητετθην φαΐάθιῃ τία -πὸ-- 



δα ες ΖΑ ΖΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΌΦΩΏΝ ΖΦΥΝΖΗ: 

ΕΔ: Ομάτε ΟἹ. [576. ἘΔ. Βαῖ, ιν. (88. ) 
δέσμοε δ᾽. εἰσὶ" «τῶν ὀότῶν. ̓᾿ἀναίσϑητοι. καί τιῦες ἐπὶ αὑτοῖς 
γτέγοντες: 

ἐκ ἐφ. ἐς ἐπεὶ τῆς ἕν τοῖς πεζοῖς ζώοις γλώττης} 

᾿Ιδιότης τῆς οὐσίαὲς ξοτὺν ἐν τῷδε τῷ “μορίῳ χαυνοτέ ἔραξ τὲ 
καὶ ἐναιμοτέρας σαρκός. αἱ γὰρ ἀκριβεῖς σάρπες οἵ μύες 
εἰσὶ καὶ τούτων αὐτῶν τὰ μέσα μάλιστα. πολλοὶ γὰρ ἐν 

τοῖς πέρασιν ἑαυτῶν εἰς τένοντας ἀξιολόγουξ τελευτῶσιν, οἷο 
ἀπογευθώσεις μυῶν οἵ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν ὀνομάζουσιν. εὖ- 
μεγίστους δὲ τούτους γεννῶσιν οἱεῖς τὰ τῶν κώλων πέρατα καὶ 

ϑήκοντες μύες. ἀλλὰ κἀὶ τὰς κεφαλὰς ἔχουσιν ἔνιοι τῶν μυῶν 
γψευδώδεις. καὶ τῆς γλώττης δ᾽ αὐτῆς, ἣν ξξαιροῦντες τῶν 
δῶν ἕψουσιν οὗ μάγξιροι, τὸ μὲν ἴδιον σῶμα χαύνη τίς 
ἐστὶν ; ὡς εἴρηται, σὰρξ, οὖ μὴν μόνην ταύτην ξξαιροῦσιν, 
οὐδ ἕψουσι μόνην, ἀλλὰ μετά τε τῶν ξμφυομένων μυᾶν; 
ὧς τὰ πολλὰ δὲ. καὺ σὺν ἐπιχλωττίδι καὶ λάρυγγι, χαὶ τῶν ὃν: 

ταῦϑα ἀδένων τῶν τε γλώττης ἰδίων οἵ τὸ σίαλον 7 7ευνῶσι, “αὐ 
τῶν κατὰ τὰ παρίσϑμια χαὺ τὸν λάρυζγα. τὸ μὲν γὰρ τῶν 
ἀρτηριῶν καὶ φλεβῶν καὶ “γεύρων κοιψὸν τῆς γλώττης ἐαὶ 

χρλτιβαξαν ᾿ρῆξ δαΐοαι οἰβητα ιρθιθιθρθα [ξαΐαβ. ΘπΡορα, εξ 
Ῥταςίοσθα ἴομάομδβ᾽ (αϊάδηῃ, 

αν. Υ. [8 δηΐημδῖππη ρεαοπεϊανα Πηρτά.] Ῥεδὰ- 
ματῖβ ἀπαθάδτα το βαγ 1ποῖξ [ϑἤαμμα: ΑΥΘΤΩ Θηΐτα Πᾶ-- 

Ῥ8ὲ ἔαπροἤογθια δὸ ἰδηυρηΐηθαμι τρρρῖ5.. ΝΜῸΓΟΙΠΙ ουΐτι οατ- 

1165 Γατιΐ Θχδοίαθ, οἵ ῬΟΕ Ιασσα Τρίογύτα Ῥανῖθβ τηθαϊαθ: ΠᾶΤα 

ΤΥΠΗΣ πὶ Γα15 Ἰρίοχυτα Δι ηῖρτιβ. Ὧι τηδστοβ Τθηᾶομθ5 ἀθηηπηΐ, 

4685 Ῥίδσίααθ τη Ἰ ΟΥ ΤΠ ΔΡΟΠΘΏΣΟΙΕ5. Το ΓΟᾺ]ΟΥ τη ὩΟΤΠ1-- 

παπὲ: 4005 ἸΟΉ 56 Τιδ Χ]Π105 τηπ ὉΠ} σεπογδηΐ, αὶ ἃ ἀτξατία 

ἤϊπιο5 βουίαθηε: ἀπ] οἱ πταίοη! ατὐἰάδτη σαρῖΐα Βαραπε ποτ-- 

ποίᾳ. Επξίρβυς ἤησπδθ, ᾳπάτη οοοὶ 6 Γαΐθτι5 θχίπηθηΐοβ 611- 

παυῖ, σοΥρ5. αἀπίάθηι ῬΤΟΡΥ τ Θαγὸ ἀπαδᾶδτῃ οἱ Γπηροῖδ, 

ἀπ ἀἰκίται5: Ἴλουν ἕαγηθη. 681 οπίητησιξ (ΟἹ τη, πθαπς οἰ πχαπΐ, 

[δὰ Βημῇ] σάτα τατιοὉ}}15,. «το ἴῃ ἱἰρίατη ἱπίουιμαξιν: τὶ Ῥ]αν!-- 
Ὡγατ ὙΈγῸ οἴϊαυη ΟἿ ΘΡΙΒΙοἵΠ48, δὲ Ἰάυνησο, εἰ β᾽δη 118, 

6888 1Π|ὸ [απί, ἔπ] 115, 486 Ἰτιρααθ Γαπέ Ῥτορτίας, [αἰτνατη- 

4πθ βΈΠοΣϑηΐ, ἔπι 115, 4π86 ὕπηΐ δα ῬαυϊΠητηΐα 80. Ἰαυγτ- 

ΒΈ:1. Ῥταθίοσθα ψϑηαθ δ αὐξοσίαθ δὲ ποσὶ πρτιαθ στπὶ 



ξ 4: ᾿ς (ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ τ... .. θ6γ5 

᾿ΞΑ. Ὅβασε. ὟΙ. [ὅγ6. 577.1 Ἐὰ. Βαῖ. ΤΥ, (658.) 
, πρὸς τὰς ἄλλας “σάρκας ἐστὶ, “αὐ χὰρ τ ἐκεῖνα σὺν “ούτοις 

ἐσϑίεται, πλὴν ὃ ὅτι μείζω; τε καὶ “πλείω τοῦ: κατὰ τὴν. ἄνα-- 

λοχγίαν μεγέθους. ὑπάρχει τῷ: μορίῳ τῷδε, “τὰ τρία. 7έμη. τῶν 

ἀγγείων. ἥτις δὲ δύναμίς ὃ ἔστι τῆς ἐκ. τῶν ἀδενωδῶν ισωμά- 

τῶν τροφῆς, ἑξῆς ἃ ἄκουε. - 
 Κ ἐφ. στ΄. Ξ ἀμ ἀδέναν Τοσοῦτον. ἀπονεχώργξεν 

ΜῊ οὗ μὲν παρακείμενοι καὶ. ψαύοντε; αὐτῆς, ὁμοιοῖ, πώς 

εἶσι τοῖς. κατὰ τοὺς τιτϑοὺς, ὅταν. γε μήπω μεστοὶ γάλακτος 
ὦσιν. οὐ γὰρ διὰ “παντὸς ἐργάζονται. τὸ σφέτερον. ἔρχου, οὗ 
κατὰ τοῦς τιτϑοὺς ἀδέγες, ὥσπερ, οἵ. ἐ: ἄλλοι, σχεδὸν ἃ ἅπαντες, 

οἵ τε τῆς γλώττης... οὗ μὲν γὰρ ταύτης εἶ. ᾿σιάλου ένέσεν, ὑπὸ 
τῆς “φύσεως παρεσκευάσθησαν. ». Οὗ δὲ ἐν τοῖς ̓ τιτϑοῖς ἀραιοὺ 

μὲν. γίνονται αἱ,  ςχαῦνοι, καὺ γάλαλτος. πλήρεις ἐ ἐπὶ ταῖς “πυής 
σεσιψ;. ἐν ᾧ δὲ οὔκ, ἔχουσι χρόνῳ τὸ, “γάλα, -συστέλλουταί. “τε 
καὺ πυκνοῦνται Σ οδιαφέροντερ. ἀλλήλων ᾿ ας αὐτὴν. διαφορὰν, 

οἵαν οὗ διάβροχοι, σπόχγοι τῶν. ἔσκελετ' ἷ μένων", οὕτῳ, γὰρ 
ἜΣ 

4115 ονμῖραβ τι φοπημημτλα: 1116 εμΐτη. ταια, οπτα οαΥμῖρτια 

σϑθογα Ῥίατα της ΕΠ πραῆοτα, ᾿ἄπδτη. βεοροιίρης ταδραΐτα. 

Ὁϊη15. Οπ88 Ῥοττο͵ ἐαραῖίαβ Βὲ Αἰτηθηε, ᾿4ποά 8 ὁ δἰθαβηοῇρ 

ΘΟΥΡΟΥΡ 5 [απαΐμτιτ, ᾿ἀοίποορβ δυιάτίο. : . 

- δρ. ΥἹ. [᾽ς [απ 115. ΘΟ παπίππη, Ἴπρυα « 8 φαττ 
τὰϑ ΓΑΒ Πατίῖα, ἑατιῖτιμα σἸδυιάτδο ἃ Ἰπηρτιαθ Γαραπῆα τϑοθίδ-- 

ατινῦ: ποῦι ἔβη Θ 1. ΟΥΠΤ65 ΘΘΩΠΑΙ͂ ομαμῖτιο 8Ρ 66 ἀϊβαπῖ ἀπίου-- 

ὑ411ο. 584 απ. ΠῚ δἀϊαοοπέ δὸ φοπέπριπε, 115 απϑᾶατι- 

ἔοπτιβ. Γαηξ Βγη1168, 4146. πη ΤΗ ΔΊ γΠ115 Ἠβοπίατ, -αποτᾶο [41- 

ἴδχῃ 686 Ἰαοΐβ ποχιάτπτη τοίσίαθ ἐπειιπί. Νοπ, δαΐπι. 8[απδα- 

.1.9. Ὑπαγ  ]Παγε8 ρουρθέπο [πὸ τῆσποσθ Τπαραπίας, τ, ουΐῃ 

8116 Ῥγοροιηοᾶτηα ομηηθ8, ἔμπα. ααΐοηη. Θας, «4π86- «[απὶὶ οἶτοα 

Ἤπρυδυη: τδίαγα Θηΐπι 6ᾶ5 Ἰπισιιαθ φομηραγανξ. δ ἴα 

89 πονϑιάαπι, ΜΘ, Ώ1Π6 068. γεγο Ῥοίδ ᾿οοίατα. δοποθρίιπι Ἄμππηξ 

ΤΑ86 86 ἴαχαθ εἰ Ἰδοΐθ ρίοπδθ, οἱ ἡπὸ ἔθηηρόσθ Ἰδρίθ 

οδΥθηΐ, οομ γα ΠΥ 86 ἄθη απ Ἰατπίπτα 4 [ς ἴρῆβ. ἀἰῆο- 

τοηΐθϑ, αδηΐατη Ῥογχαααϊααθ Γρουρίαθ. 80 ὀχβοοαῆο ἢ ἢ 

ΘΑΤΈΝυΒ ΤΟΜ. ΥἹ:- ν΄ ᾿ 



γι ΤΑΛΗΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖὙΝΩ͂Ζ. 

ἘΔ Ὁπότε, ΨΙ. ΤΠ, -ς ᾿ Ἐᾶ, ΒΑΓ, ΤΥ͂. (58,) 
Ὁνομάζουσιν ὧν ἂν ἐκϑλίψαντερ, ὅπασαν τὴν ὑγρότητα 
"φί)γωσί τε καὶ, συνάγωσιν» δλον τὸ σῶμα, δεσμοὺς περιβάλ: 
λοντέρ. εἰσὺ δὲ καὶ κατὰ τὴν φάρυγγα. καὶ λάρυγγα τοιοῦτοί 
χίψεξ ἀδένες, ὥσπερ κἂν τῷ μεσεντερίῳ,, ἀλν οὗτοι μὲν ὅμε- 
προὺ καὶὺ διὰ τοῦτο τοὺς πολλοὺς λανθάνουσιν, οὗ δὲ κατὰ 

τὰ παρίσϑμια, καὶ τὸν λάρυγγα σαφεῖς τέ εἶσι καὶ μεγάλοι. 
παὶ ἄλλοι δὲ κατὰ πολλὰ μέρη τοῦ σώματος ἀδένες εἰσὶ σμε- 
ἀροῖ; σχίσεις ἀγγείων στηρίξοντεῦ." οὗ σμικρὸς δ᾽ ἀδὴν ἔστιὼ 
οὐδ ὁ καλούμενος ϑύμος, ἀλλὰ καὶ πάνυ μέχιστος ἐπὶ τῶν 
ψεδγενῶν ξώων; Ἷ αὐξανομένων δὲ" “μικρότερος γίνεται: πα: 

χὼν δ᾽ "οὖν αὐτῶν κοιψὸν ἡδεῖς τε καὶ “ψαϑύρους φαίνεσθαι 

"ἀγὼ, τὴν ἐδωδήν" οὗ δ᾽ ἐν τοῖς τιτϑοῖς, ὅταν ἔχωσι γάλα, καὶ 
γῆς ἐκείνου τὶ γχρεύτητος. ἐμφαίγουσι. καὶ διὰ τοῦτο ὅταν. 
δπούδαστόν. ἔστι. τοῖς  ρεθι ξδεσμὰ “πλήρεις 7άλακτος, οὗ 
ἀδέγες οὗτοι γενόμενοι;, "αὶ μάλιστα οὗ ἀπὸ. τῶν ὑῶν. ΄: δὲ ἐξ 

αὐτῶν ροφὴ;. καλῶς “μὲν, πεφϑέντων “ἐν γαστρὺ, ἐγγὺς μὲν 
τῇ κατὰ τὰς σάρκα: ἐστὶν, ἐλλιπέστερον᾽ δὲ κατεργασϑέντων, 
τὸν ὠμὸν ἢ τὸν φλεγματώδη χυμὸν γεννᾷ, γὰρ μὲν ὑγροτέ- 

ΠΉΠῚ ἀΡΡ Ια πεν 6 αὐἱθυδ «ὔύτα Ἑατάοτομι Ὁ; ὉΤΑΠ 61) Ἔσρσοῖίε- 

ΠΝ οἰροιπηδαί υἱοῖς Τρίαϑ οι ευτιρτηνί, ἐοξατηαπεῖρία-- 

τάτὶ ΘΟ Ῥυδβ φορύας, Βπἴ δαὔειι εἰ οἰσ οὶ ΙΑ πΡΆ 86 Ῥμάτγηρα 

Ἡ ἀκίηδα ἀααεάάτηῃ οἸδηη186, Βοδε δΕ τὰ γηϑίδηξεσιο; ϑΈΥΤη 

Βα φαΐάομα ! Γατιΐ 6511 65, θοάτιο νπ] 5115 ἰρῦπτα Ἰαϊοπὲ; απὸ νεΤῸ 

Τάδε Δα ΓΕ ΠΉΤΟΙΝ 80 ἸαΥΥπδα; ἼΔαρη86. Γπυΐ 80, οοηιίρίσαδε. 
Βδν᾽ οἱ 1148 ἐχίραδο᾽ ἴ ὙΠΠΠ15. ΘΟΥΡΟΤΙ5 ῬάτΕραβ, ν[ουυῖμα 

Ὀἠεν τα έεδ δ Τα] οἸοη ες ἊῈ δϊαηι ἀπ] 1116, ΟἿΣ ̓ἴμγτᾶο 

ῬσΔδΗ ἘΠ, μοιδαιι νη 6 ἐχίσαα, [εὰ τ πτίρεν τιαὐῖβ δηῖ-- 

τρί νδάβ εἷς" ἀθδτη, Ἰβακιῆια,. ΤΛ ΤΟ ΠΕΡ 5. δπΐθσα 1115. τρία 

"ἀδόξείοιε. Οὐοτθαβ αὐϊίθηι ἸρΠ5 1Ππᾶ εξ δοχητησπθ, πὲ [ἀανὲϑ5 

ἴηι διθὸ δ ΠΙΆ ΡΙ165 Ἀρρογϑαπῇ, ᾿ΜαιηΠ]ατες νέγο, ααππι 146 

Ἰὼ ἐπ, ὅδ᾽ Ἴριιαϑ᾽ ἐεἴδτ ἀπ]οοαϊη6 ααϊάρίαηη ῥταθ [8 ξδυτηῖῖ: 
Τόρτϑν μ4δ ῥα α]άο, φαυτὰ ἴδοῖο Γητιΐ ῬΊοτδο, Ταταχηο-: 

Ῥέξε ἃ δα! ς δχρεϊαπίατ,. ῥχαβοῖριο {ἈΠ|66. ΑἸΜπιεπίητα 

“δα ὔδχα, ἀπο ἐς 115 τοβα ἀυΐϊάοια Ἰῃ ναπίνέοαϊο σοπιο ΟΕ 5 

Ὑτονορῖς, ,Ῥτορὲ ἴλη δ ΘαΥτΐπηι αἰ μϊθηξηπι δοοοάίς; ἀποά 
Ἔ ππαϑ, ἀμριι, Ται δἰ, Παξ ὀοηξεοῖαθ, Γαδούμι ὁσαααπι δαΐ 



ΒΙ1ΒΑ͂ΙΟΝ ΤΊ', : ᾿ς 8δη5 

ἘΔ. Ὁματέ. ΨΙ. [577.1 ᾿ Ο 88. Βεῖ, τῦ. (688, 559.) 
φων ἰἀδένων τὸν φλεγματώδη;. τῶν δὲ σκληροτέρων» “τὸν 

ὠμὸν, ὑπὲρ οὗ ἔμπροσϑεν εἴρηται. ὄντες δ᾽ ἔκ τοῦ γέγους 
τῶν ἀδέγων οἵὨ ὄρχεις οὐχ ὁμοίως εἰσὶν. εὔχυμοε τοῖς ἠατὰ 
τοὺς τιτϑοὺς; ἀλλά τι καὶ βφωμῶδες ἔχουσιν, ἐνδεικϑύμενοι 

τὴν τοῦ σπέρματος, ὃ χεηνῶσι, φύσιν; ὥσπερ οἵ γεφροὺὶ τῆντοῦ 
υὔρου: καὺ μέντοι καὶ πεφϑῆναι πολὺ “χείρους εἰσὶν, οἵ γε 

τῶν πεζῶν ζώων: οἵ γὰρ τῶν σιτευϑέντών ἀλεκτρυόνων ἥδε- 
υτοί τε ὑπάρχουσι καὶ τὴν τροφὴν χρηστὴν τῷ σώματι διδόαξ 
σι. καὶ οἵ παραχείμεγόε δὲ τῷ τραχήλῳ τῆς κύστεως. ἀδένες 
ἐγγύς τι: τῶν δρχεών εἶσι τὴν φύσιν, ἔνιοι, δὲ ἐν τοῖς" ἀδέσι 
καὶ τοὺς νεφροὺς: ἀριϑμοῦσιν᾽ “᾿ ἔχειν 7ὰρ: ἀδενῶδές. τε, καὲ οὖς 
τοι δοκοῦσιν αὐτοῖς. πακόχυμοι δέ εἶσιν ἵπανῶς καὶ: δύσσιε- 

πτοι, χαϑάπερ οἵ Τῶν ἐπὶ πλέον ἡξημένων. ζώων. ὄρχεις, 
ὅταν. ἐχτέμγοντες αὕτοὺς ἐσϑίωσιν: - “ἀμείνους γὰρ .οἵ τῶν 
γεὠχερῶν! εἰσίν. οἵ δὲ τῶν ταύρων. “αὐ τράγων καὶ: ἣν Ἐ 4 
ἀηδεῖς καὶ δύσπεπτοι χαὶ κακόχυμοι. ." : 

Κεφοξζιν ( 559} ἙἘΠερὶ ὄρχεων] ᾿ Τοὺς ὄρχέις. τῶν 
ψέων ὑῶν καὺ βοῶν ἐκτέμγουσι παρ ἡμῖν οὗ τῆς αὐτῆς ἕγε- 

ῬἢαΣτοΓατα σοπογδυτῖς - Βυ ποτ 8 τάδ ῬΙξυϊτοῦατα, ἀατῖο: 
τοὸβ νοσο οἵπᾶττα; ἀδι απο: δηΐο ἀϊπίτηιδ. 5 Τδῆθβ. δαΐοπι, 

“παγῃ ΘΧ σοηοΥο: Πτυν  ] αν] ΑΥΤ. 11; “τοῖν Ῥϑυτλᾶο ξαγηοὶς 1840}- 

Ὅ4551:5 Γαπὲ [ποοῖ; ταῦ ππδτη1]Πᾶγε65, [εα μπαΡοηΐ νἱτοίαμι αυα-- 

“ἄδτα, Γδυηέχι5, (πο σεπουᾶν , πίπτει, τοξογθηΐθβ, σθὰ ΤΌ Π68 
ττίηδο. ΠΑἴατα ἐξέβη, αν τ) δ Ἰτττνν, συ ο ΠΠατ τε 65 δᾶ οοαπεπ- 

πη Ἰοηρα Γαπὶ ἀΠ ΠΟΙ ΟΣ 65... . ἵγατα. σα !Π]Πουττν σα] τι σθόγυαι 
᾿ΑἸΠταν ἐεδβ δὲ Γμανηπγη [απ δὲ Ἰαπι480116 σουρουΐ ὑγαθ- 

τ θοπὲ αἰἐπιοπξατα, ΟἸδηδηδδ. ἐδοχη 00 σαῆοδα δαϊδοδηΐθβ 
ΤΟΡΕ δα ἰεῆβίαμ πιδίπτδτη δοοεῦπηξ, ϑυηΐ αἱ τε π65 4π0-- 

"ἤπθ πίον σἹαυάμϊαβ ἀππτποσθηξ: Βὲ ἡδτῆατιθ σα] πη, 
αὐἰάάεατν Ἠαροτα 10Π5. νἱαθηξατ,, ψεγττς Ῥγανὶ δἀτησάπηι 
Γαπΐ Γαοοῖ, δὲ οοποοοῖα αἼΠο1168, πιὸ ἀπ! οσυτηη δηἱ μηδ Ἰίατα 
ἐείξεθ, απ Ἔχεοῖοβ ἱρίοβ ταδηδοτξ: ἡπιϊονάν ϑαΐτ Γαμπΐ 

Ῥταοῆαιυξοσεβ. Γαυτουτηη ααΐεπι, δὲ ΕἸΓΟΟΤ αν, δὲ αὐ δίση 

ἡυιπανδ5 Γαγιΐ, δὸ δα οοσποπάπχη 1 8 61165. δξ τη411 Γποοΐ, 

Οαρ. ὙΠ. [6 ἐερπ5.1 σπνοπῖθιβ Γαρθὰ8. 46 Ῥο- 

Ῥὰβ ἀρυᾷ τπὸβ ἐδῆος ὀχίδοδηξ, [δ Ῥγορίον αἴαπι ἄϊνοσίαπι, 

πραθο γν 3 



676 ΤΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ ΔΥΝΔΉ. 

ἘΔ: ὍΒτε. ΨΊ. [577. ὅ78.} ες ΓΕΔ Β αἵ. ἶν. (559) 

κά χρείας; ἀλλὰ τῶν μὲν ὡῶν. τῆς ἐδωδὴξ, (οὐ, γὰρ ἡδίων καὶ 
τροφιμώτέρα γίψεται, ζαὺ πεφϑῆναι βελείων, ἤ. σὰρξ. τῶν. ἐν 
Τμηϑέντων ὑῶν,).. τῶν δὲ βοῶν ἕνεκα- τῆς εἰς. τὴν. γεωρχίαν 

ἀθείας; δυσπειϑεῖς γὰρ -[278] αὐτῆς εἶσιν οὗ φαϊροι. ,Ζῶν 

“δ᾽ αἰγῶν καὺ τῶν προβάτων κατὶ ἀμῳστέρας τὰς χρείας ἔκ. 

τέμνουσι. 'τοῦς. ὄρχειρ., εἰσὶ δ᾽ ὅπαντεξ οἱ τῶν. εἰρημένων. ζώων 
ὄρχεις δύσπεπτοι, χαὶ πὐκόχυμοι; πεῴφϑέντεο. δὲ χαλῶς. τρό- 

φιμόῷ υὐτὸ δ᾽, ἥττον ταὶ μᾶλλον ὃ ἐν αὐτοῖς. ἀνάλογόν. ἐστὶ τῷ 
κατὰ τὰς σάρκας. ξρημένῳ. --. εἰς ὅδον. γὰρ: τῶν ὑῶν σὰρξ τῆς 
σῶν ἄλλων. ἐστὺ βελτίων ,. εἰς, τοσοῦτον Χαὶὺ. "ὄρχεις, τῶν ἐὅρς 
χεωΐε:: :μύνδυ δ'. ὀζιτῶν:. ἀλειτφυόνων ἘΡΡΈΣ3 ἰατὰ ἄνευ, καὶ 
μι αι τῶν σιτευϑένέων. γλ0 ε 
οὐ εῷ, ἡ. ἘΠερὰ ἀνιρδλλνῆ.. πλεγματιλώτιρόν ὃ ἔστε 

“αὶ ποχύχυμον ὄδεσμα,, καὺ βροδύπρορον: αἱ; δύσπειττον ,,. οὐχ 
ἥρισεαί δὲ καὶ. χαποστόμαχον. ἅπαξ ἐγκέφαλος... ἐξαπατώμενοι 
δὲ ὑ ὑπὸ τῆς μαλακότητος «αὐτοῦ διδόασιν ὄγιοι. τοῖδ. πάμηου- 

αἷρ;,: ὅγτᾷ πρὸς τοῖς ἄλλοὶς ἀαὺ γάὐτίὠώδῆ.. ἼΡΆλθΣ οὖν ὅταν 
το} τ 0 ς ὙΥΣΣ τὸ 

ἀλόγο, ὕαπη, αὔθ ἐ6 385. οἴρ1 ΘΠ. Γοσδιτιν: . Γατῖπ. δπίπο 
Θαἰγϑξουυί ὁΑΥῸ [παντοῦ δ 6ἔ Ῥῥ]δηϊονῖθ ΑἸ γθτί, οἱ δᾶ οο- 

“«φιδπάττη ἔθ ΠΥ: όταν πτοτο;. αἱ 88 ἀρτιουίξαγανι, βπέιχηθς 
Ἰόχοβα: απ, οπΐτη, πιο ἢ 380 116 αὖ. που θη5: θογπαιπίατ.  δτ- 

ΐ τργᾶβ τϑμιέθχα. οἵ. ὄνϑϑι, ῬΥΟΡίΟΣ. ᾿αἰχτιατδ αἴαπί σα τ δ ἕο, 

; -Ῥουσο. οὔγη65 Ὑπθυπούδζουταν. Θ΄ 1016 ΠἸτ.η.- ἐΕ 65. δῇ σοσπεπάθτα 

δαπὶ ἀ1Π|61168. 86: πιδ 11. Γαοοῖς πμίχἐτίπε. ἑάτηθη, ἢ. θ6116 φοπτ- 
-ἀἰοϊαμξαν, 4} τὴ ἀρῖ5,- 8111 χητυδιδ; ΤΥ, Θὰ Ῥτορογξοχιθ; ἀπαπν 

:ὅ). οαΥ θα. 16 ΠΠ6. ἀϊπέτηνδ. Νδντα. ααδηΐο͵ βατηη. οᾶγο 4} 18 

-4Ε Ῥυβϑβαδπεῖου; ταδίο Βουύι αποφᾶθ ἰοίδεϑ. Δ ὀσυτή Δα πηθγ,-- 

"ἴσασι τ βδιι5. Παπὲ χαθουθβ: ᾿ΓΟῊ ἀπίδιῃ ράΠουσμι ρϑΠίτίδοθον- 
ιτυπη πθᾷοαπααια Γατξ Ῥ βαβέτειαί, - ἢ ἘΡΕΕΕΕΣ ΘΟΈΒΗΙ, 

: ἀαδὲ αῤϊἸηδξ. Ταοτῖπέ., 
“6 4. ΙΗ... {᾽ς ΕΥΘΗΣΙΣ τεριλνβηδο ΟΥΩΒΘ, ἘΞ: 8) 

6} »ὐξαϊίοπου, οταίπατια Γαοοἷ», δὲ ἑαυ θ Ῥϑυηηθαιβ, 86 δᾷ οο- 

ᾳαοήάαγηα αἸ Ή οΠΠ15: βοῖν ποϊηΐτντησι οεΐδϑτη, σοχ θυ τ. ΟΥΏΤΘ 

οἤότλβομο ᾿πδοοῖ.  : Οαἰδεατὰ δυΐουν ἱρῆπβ χη 6. ἀβοορ 

ἀρατα, δοσγοῦβ βχβῖθοπξ, ᾿ααυτα Ῥτδθίευ 4118 πιαυιίραμι δξῖϑηι 



ἄέλστιν Ὑ ΖΙΒΑΙΟΝ 1, τς το: ὃγ7 

τιᾶ. Ὁμαξε, ΨΊ. [578.} . Ἐᾶ: ΒαΓΟΤΥ. ζ6ὅ9:) 
ἐμέσαι τιψὰ. βουληθῇς. ἀπὸ τροφῆς; καὶ τούτου μόριον αὖ-. 
τῷ “δίδου λιαταρῶς ἡρτυμένον. ὃν τοῖς τελευταίοις προσενέγ-. 
«χᾶσθαι; φυλάττου δὲ ὃπὲ τῶν ἀνοῤέκτων,. οὔ ἀποσίτους 
ξλάλουν οἵ παλαιοί. εἰκότως. οὖν οὐδ᾽ ἔσϑέει τις ὕστερον 
«αὐτὸ τῶν ἄλλων: ἐδεσμάτων; τῇ πείρις διδιδαγμένων ἅ ἅπάντωγ:. 
ὅπως ἐστὶ γαυτιώδης. εὐλόγως δὲ παὺ σὺν ὀριγάνῳ, πολλοὲ 

προσφέροντάε : "καϑάπερ ἔγιοι μετὰ τῶν ποικίλως ἢ ἠρτυμέγων 
ἁλῶν. ὅτε γὰρ: παχύχυμος ὦν: καὶ περιττωματικὸς. ̓, ἀμείνων 
ἐμεῖν χίγεται τὰ πάντα, μετὰ τῶν: τεμνόντων καὶ "ϑερμαινόγ- : 
των σμεύασϑείς: ᾿ εὖ μέντοι καλῷξ: πεφϑῇ, ἐτον ἀξιόλογον : 
'δίδωσε τῷ σώματι. 

Κερ: 9' Ξ "περὶ: τοῦ ἂν τοῖῤ᾽ ὀστοῖς μυελοῦ. ̓ ΤΊυ-" 
"ππύτερος καὶ ἡδίων. ἐστὲ χαὶ λιπαρώτερος. ὃ ἐν τοῖς Τδοτοῖς 
εὑρισκόμενος μυελὸς τοῦ ἐγκεφάλου" ὥστ᾽, εἶ τι ἐκ πάρα-, 
βολῆς αὐτῶν 7εύοίτο, δόξει τι καὺ αὐστηρὸν ἔχειν τὸν ἐγπέ- 
φαλον. ἔστι δὲ χαὺ γαυτιῶδεο ἔδεσμα πλείων προσενεχθεὶς 
ὃ μυελὸς, ὥσπερ καὶ ἐγκέφαλος." εἴ 7ε μὴν καλῶς ἸμδΡΞΙ, 
τρόφιμός ἔστε “καὶ αὐτός. : : 

οοποϊξοῦ: «αῖπ ἵπιο, ἀπτιπι σαϊρίατι ἃ οἷο νοχηΐξατη τπονεσα 

-γὴβ; “παΐα8. Ῥαγίεπι. Ρἰπισαίτον ΓΟ δ: δτα. Ῥοἢοζαῖ5 ΘΡΌ]19, 

-οἀσπᾶδπι Ἐσθ6, ΠΠ18. νοτο σᾶνθ Ἵσβέρεαβ, φαΐ γοῦν ἀρ}ε- : 

τιπῖ, 'ᾳπὸ5 σϑίετθβ ἱπαρρδίθπξεβ. ἀρ ρϑιαβατιξ.  Μουῖτο 1ρτίπι ᾿ 
6 Π10. ΘΟΡΕΡΡΌτΩ, Γαϊοπῖβ ΘΡΌΤΙΒ τλϑπιᾶϊϊ, αἀπστα οἸηθ8. Τρία 

Ἐχρουίοπεία ἄορι Γοϊαπΐ, ἐρΓάτη πιδυίεαπν δκοίίατο. Τάτϑ θεδτα 

ῬΙΕτῖααθ σάν. οτῖραπο. ταδτιατιπξ, Ἠΐ ποπ ΠῈ οαχα [416 ΑΓ Ϊδ 

τ 615 ΔρΡΡαταῖο: «αῖρρε 4άτπα οταΐῃ Πὲ Γασοὶ δὲ ϑχουδθχαθπε ἢ 

Ἔατα, ΟΥ̓ΑΥΟ νοταϊ]ουΐ δὲ ΔοοΟυητπ οὔ τι8; απδυᾶο δαμι 1ὴ.-- 

τοἰἀοηξδαδ οὺ φαἸοξδοίο πα θτιθ βποσῖξ Ῥατδξατ. “51 τάταθπ χροίδ, 
-οομῆοϊ “ροΙΠξ; ἈΠ πηθπξασαι, ΠΕΈΒΡΕ ἘΌΩΝ ποῖ ὀοπΐεπι- Ἵ 

Ὡδπάττη. 
Οδρ. ἸΧ. - [6 ἘΝ ποδαπα Μοδαπα, 4παε᾽ τῇ... 

ΟἴπΡαβ ᾿πνοηΐεαν, σογΈρ το 6ΠῈ ἀη]οῖον, ἠπσανᾶϊον αδ' ρἱπιραῖου, 

660 αΐ, δι '8α 1πΐοι [8 οοτηραταπᾶο βαθβ, ραϊαίαττιβ ἢ5, ο6- 
τορτάσα δα ῆοτιπι ΘΕ14η0 ὉΠ αὐ πὶ [8 ΒΆΡασα. Ῥουτο χηβδαῖϊ- 
τα πδαίδδηῃ ὑσονοοαῖ, ἢ ΠΡΘΥ Ια 5 αμην, φαοιασδηϊοᾶτπαῃι 

εἕ' σα Ε ται :- χιαίστε ἰάθτοιν δὲ τρία, 8. ῬυΌΡ6 οοπβοϊαξατ. 



'δγ8 - ΤΖΖΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΎΝΑΖ 

ἘΔ, Ομᾶτε, ΥἹ, 1578. 579. -, ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (89. 
Κε φ. ί. [Περὶ γώτιαίον μυελοῦ.} Ὃ γωτιαῖος μυε- 

λὸς ὁμογενὴς μέν ἔστιν ἐγκεφάλῳ, πακῶς δὲ ὀνομάζεται μῦε:- 

2ός" ἔστι γὰρ μυελὸς ὑγρότερός τε καὺ μαλακώτεφος σαὺ λε- 
“ταρώτερος οὐ μόνον. τοῦ “νωτιαίου, ἀλλὰ χαὺ αὐτοῦ τοῦ 
ἐγκεφάλου. ἔπεὺ δ᾽ ὑπὸ τῶν χατὰ τὴν δάχιν ὀστῶν “περιέχε- 

ταὶ, παραπλήσιος ὧν κατὰ τὴν ̓ χθόαν μυελῷ; διὰ τοῦτο μυε- 
λὸν ὀνομάζουσιν αὐτὸν " ὥσπερ 78 "αὶ αὐτὸν τὸν ἐγκέφαλον 
ἔγιοι προσηγόρευσαν ὡσαύτως. ; ἔστι δ᾽ ὃ γωτιαῖϊὸς μυελὸς 

: συνεχὴς μὲν τῷ ἐγκεφάλῳ. καὶ τῆξ αὐτῆς φύσείος αὐτῷ, σαλής 
Ῥότέρος δ᾽ οὐκ ὀλίγῳ, καὶ μάλιστα, ὃν τοῖς “Κάτω; τῆς ῥάχεως 
σπέρασιψ᾽ εἷς ὅσον γὰρ ἀφίσταται τοῦ ἐγκεφάλου, τοσοῦτον 
μδλλον ̓ σχληρύνετωι. λιπαρότητός τε οὖν ἥκιστα μεζέχει καὶ 

διὰ τοῦτο, καὶ τὸ ναυτιῶδες ἐρπέφευγε, χν πεφϑῇ χαλῶς, ἼΠ 
φὴν οὐ“ ὀλίγην δίδώσε τῷ σώματι. 

«Κεφ. τα. [579] [Περὶ πιμελῆς καὶ στέατος}. Ἡλοιώ. 
δὴ μὲν. ἄμφω ταῦτα, διαφέρει δὲ ̓ἀλλήλ ὧν ὑγρότητι καὶ ξη- 

φότητι, πιμελὴ ὁ “μὲν γὰρ ὑχοῦόν τὸ χρῆμά ἔστε παθαπλήσιον 
ἐλαίῳ διὰ μακρὰν παλαιότητα πεποχυμμένῳ᾽ τὸ στέαρ δὲ 

64». Χ. [Ὀς ΠΕ ἢ 118 ϑρ:π6}5 τηθἄμ]α 
ο᾽πβάθτα φαΐάοτα οὕτη ὁεγορτο ἢν δϑλοΣ ϑ: Θαπα ἴβηηθ ἢ ῬΟΥΡΟ- ᾿ 

χατα ὙΠ  ἀΠ]]ατη ΔρρΘΙΠδππ, αὐτὴ πι 4016. Τρία τόμ ταοᾶο 
ἔρίπαι μας, νογυτα οἴζαμα ον δ δ ρίο δὶ Ἠυπν ἴον. 80 1η0}- 

ΠοΣ οἱ ρίηραίον. Οποᾶ γογὸ τ ἔρίπὰδ ΟΠ δ δ' σόπ πθαΐαν, 
φοἸογθίιατιο μαρδαΐ, τηθά 186 ἀϊαιυηη τύ, οἢ τᾶ ἸρΓάϊα 146681- 

Ἴδη πιοχητηότιε; απὸ ἨΟΙΉΪτΘ ἃ Ἰἀάτν Ἰρίστα αὔδα από ὁοτερσαπι 

“οοϊϊαγαυ, ΕΠ: Ῥουΐο ρα, ῬχθάαΠὰ ὀδγέρτο οοπίϊημα, 

80. οὐ αδᾶθπι οτπι 60 πδΐηναθ, ΠῚ αὐοα τρίο Ὡγαϊίο ον ἀυτίου, 

ῬΟΕ στ ἐπὶ 1 οττ5 ἔρξημᾶθ Βριδυδ: ̓αὐδηΐστη ἐπίπι ἃ οογο- 

Βγο ΔρΓοοτε, ἑαπΐο πηᾶρί8 αι ἰδ οξ, ἡ Ῥιπρυεάϊηῖς [απδ παθοὲ 

᾿χηϊαϊχητχη : 40 δΐ, πὲ πδυΐθατι πο Ῥγονοῦοῖτ δ᾿ ἢ ῬΥΟΡΘ 
φομβοἱαίπγ,. πιοπ ἐσίσπμι ΘΟΥ̓ΡΟΥ͂Σ (6 ΔἸ πιο η άτῇ, 

. Θαρ. ΧΙ. [96 αὐΐρο δὲ ἴονο.] ὕττυιπαπο φαΐδοπι οἴ 
οἴβοίαμα. πηπη διίαῖο ἰατδη δ Ποοίῥαία ἐπίον [6 ἀϊβογαπε. 

Ῥϊηρτιοάο. βδτηααθ Βυτηΐδα ᾳπδορίδτη το8 οἵ, οἷδο Ἰόηρα νϑ- 
ξαβαίο ἱποχαϊαίο δἰπμ1}15, ϑονὰπ, γεσο δᾶϊρο- τὰ] εἰ Ποτ 



ΒΙΒΑΤΟΝ. Τ. 879 
ἘΔ. Ομοτε, ὙΊ, [579.1 ἢ Ἐᾷ. Βα ΤΥ, (559.) 
ξηρότερόν ἔστι πιμελῆς πολλῷ; καὶ διὰ τοῦτο, πᾶν ϑερμήγας 

. αὐτοῦ καταχέῃς; συγίσταταε καὶ πήχνυται ῥᾳδίως. ὀλψό- 

τρόφα δὲ ἄμφω "αὶ μᾶλλον ἡδύσματά ἐ ἔστι τῶψ τρεφουσῶνγ 
ἡμᾶς σαρχῶν, ἢ αὐτοὺ τροφαί. 

Κε φ. ι(β, [Ππερὺ τῶν ἐν τοῖς πεζοῖς ἕώοις σπλάγχνων. 
Τὸ μὲν ἧπαρ ἁπάντων τῶν ζώων παχύχυμόν “τέ ἔστι καὶ 
δύσπεπτον, καὶ βραδύπορον ὑπάρχον. ἄμεινον δ᾽ ἂν αὐτοῖς, 
οὔκ. εἴς. ἡδονὴν μόνον ,. ἀλλὰ καὶ εἷς τἄλλα, τὸ συκωτὸν ὃγο- 
μαζόμενόν ἃ ἔστι, τῆς προσηγορίας ταύτῃρ. τυχὸν. , ἐπειδὴ πολ-- 
λῶν σύκων. ξηρῶν. ἐδιοδη τοῦ μέλλοντος σφάττεσϑαι ζώου 
τοιοῦτον᾽ παρασκευάζουσιν, αὐτό" δ΄ πράττουσιν οὕτως ἐπὸ 
τῶν ὑῶν μᾶλιστα διὰ τὸ φύσει τὰ τούτου τοῦ ζώου 
σπλάγχνα πολὺ τῶν ἂν τοῖς ἄλλοις ὑ ὑπάρχειν ἡδίω. γίψεται 
δὲ κἀκεῖγα σφῶν αὐτῶν ἀμείνῳ, φαγόντος; τοῦ ζώου πολλὰς 

ἰσχάδας" ἀλλ᾽ οὐκ εὔλογον εἶναι δοκεῖ τοῖς ἀνθρώποις ὕπερ-: 

βᾶσι τὸ φύσει κάλλιον ἐπὶ, τὰ χείρω παραχίνεσϑαι. τῶν δὲ 
ὄλλων σπλάχχνων ὃ μὲν σπλὴν οὐδὲ πρὸς τὴν γεῦσιν ἄπρι- 
᾿βῶς ἡδύς ἐστιν, (ἔχει γάρ τε στρυφγὸν ἐμφαινόμεγον;) εἶκόε 

οἷαδ: ἘΕΞΕ ἢ σαϊοίασίσπι. τς ἔππᾶρο, Ξῦ Ἐρρον ἃς 
φοπογοίοιί, απο πιῖν Ὀπαμο 6Ἱ᾽ χυι νυ πολι, Ῥούαϑατιθ οδχ-- 

Ὠΐατη τι08 δἹομέϊστη Γιατὶ ϑομαϊπιοηΐα, απαῖη ΑἸχηθχῖα, 
σαν. ΧΠ. [ἢς.: ̓ῬΡεδοῆτίατα δι ϊπια ἴτιτα σἱΓοοσῖρα5.]. 

Οὐπηΐοχα ᾿φιϊάομι, δμϊπιδιῖπιαι, 26ουν ονεῇϊ εῇ; Γπροΐ, δο δα οο-- 

ᾳαοηδηπ ἀπ βοΠ6, ἰατάοαας, ῬΘυιπθαῖ: οταχιήνιτα δυΐοτα, 6 

Ῥυδοῆδιηγητμι, Δ0 ΝΜ. ταράο δα ψο]αρ αῦθπε 7. ἰεα δὰ δῖα 

οἴζδτι οὐμηα, φποά βοαΐατη ἀρρϑη]αΐωγ : «πατὴρ 6] !Ποπ δῖα 

᾿πᾶς μαραϊί, φιοᾶ διῃΐη18 15 χηδοΐαπ 1 ΘοΌτ' του Παυπτη ἢ τισι, 

Ποσαάτιητ οἴπ ἢ Ῥγαθραγθηΐ: απο Ὑπδχησδ ἑδοίααξ ἴῃ Γαΐθ5, 

Ῥγορίοσεα σιοᾶ ᾿υΐτι5 8η1118115 νἹΐοθγα δ Πουττη δυ τη Π τα 
ψιοουῖριιβ. παῖατα ᾿γαϊίο Γαπΐ Γαανίοτα: δνδάππΐ ἴδπιθη οἴ 
114 ἴς ἱρῆϑ πιϑῆοσα, αύτιπι διιῖτη4] ἱρίπηι οατῖσαβ αϑδίϊτη) οΟἿπ-- 

δἄογιε: ὙΘΥΠΗΣ ὩΠΠΥΠ76 - ΘομΓοπἴδτιθιτα που πῖριι5 υἱἀοξατ, 

ῬΥΔοίου 18. πᾶ παΐατα δαρίοτί8 ργδοῆαπΐ, δείθγίογα. οου- 
(φοΐατί. ἘΠ απουαμι δυΐθη ντίσογατη ἤθη ἀαίάοτι σαυ ο[Ε 
ποι ὀχδοίθ πιῳνίβ: 6 οῃϊπ τὰ δὸ Ῥοείρτσυθ, αυαοααοτή ἀσδτ- 



680 .- ΤΑΛΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν 4ὙΎΝΑΜ. 
Ἐᾶ. Ομματε, 7. 1579. ν ἘΔ. Βα, ΤΥ. (ὅ59.). 
Τῶς δὲ καὺ πακόχυμος εἶναι πεπίστευται; μελαγχολικοῦ, 7γεννη-- 
τριὸς ἀμαξὸς ὑπάρχων: ᾿ “ἀμφοῖν δ᾽ εὐπεητότερος, ; δοῷ χαὶ 
ἀραϊότερος, ὃ ἡνεύμων ᾿ξοτὶ, παμπόλλῳ᾽ 78 μ ἣν ἥπατὸς εἰς 
ϑθένΨ ἥττων᾽ ἦν δὲ δίδωσι τροφὴν τῷ σώματι, φλεγματι- 
χωτέρα. μᾶλλόν ἔστι. ἡ δὲ καρδία κατὰ «μὲν τὴν οὐσίαν 
ἐγώδης σάρξ ἔστι καὶ σκληρὰ, καὶ διὰ τοῦτο δύσπεπτός ἐ ἔστε 

σαὺ βραδύπορος" εἶ. δὲ" πεφϑείη͵ καλῶθ ,., τροφὴν οὖν ὀλίγην 
οὐδὲ κακόχυμον ὁ δίδιοσι τῷ σώματι. περὺ δὲ γεφρῶν (“αὶ )ὰρ 

καὺ τοὐτους τιϑὲς ἐν τοῖδ ὑπλάλ βΟς ἀριϑμοῦσι») ἔματροσϑεν 
Εβη τας 
τ Κεφ. (7). [περὶ ἀοιλέας καὶ μήτρας’ καὺ ἐγτέδων τῶν 
ΕᾺ τοῖξ᾽ τετῤῥάποσι ζώοις} Σηληρότερα τὰ μόρια ταῦτα ἔστι 
τῶν σαρκῶν. διὸ, κἂν καλῶς πεφϑῇ, τὸν χυμὸν οὐκ ἀκριβῶς 
᾿αἵματικόν τε καὶ ἄμεμπτον, ἀλλὰ ψυχρότερόν τε καὶ ὧμό- 
τερον ᾿ ἐργάζεται. - πρότερον οὖν χρόνου πλέονος δεῖται 

πρὸς τὸ παλῶς πατεργασϑῆναε παὺ αἷμὰ χρηστὸν γενέσϑαϊ. 

᾿ς Κεφ. εὃ΄. [Περὶ τῆς τῶν ἡμέρων καὶ ἀγρίῳν ζώων 
διαφορᾶς.} Τῶν ἡμέῤων «ζώων ἥ κρᾶσις ὑγροτέρα τῆς τῶν. 

διῖαθ: πιοτῖτο διΐθμι ργανὶ ἥποήπε [ποοῖ 68 οτεάϊξατ, πἪ 
αἱ [Γαπρυΐτθήα τα ΙΒ πο μΟουπ ροπογεῖ. Ἱθίσοσμα γοτο ἰαπίο 

Ῥαϊο εἴ δὰ οοφαθηδππι ἔοι ον, απατο 6: γατίου - τοῦϊίο 

ἴδιο, ααοά δ πτιγ! τη αἰέπθε, ποραΐς εἰ ᾿πδυῖοῦ. 

Ῥιζαϊοαβ ατιΐομα Ἰουσα 6[ξ 18 Δ] γθπίττη, χοᾶ οοτρουΐ ργυδ6- Ὁ 

Ῥεῖ, ον Γρβανέϊα φυΐδομι σατο οἷ ΠΡσοίαᾳ ας ἄπήα, 1460- 

46 δᾶ οοσαοπάπι εἴ αἰ βοηο, δὲ ἑατᾶθ ρευτηδαΐ: ἢ ἕατιθας 
ῬΤΌΡΘ οολποιϊαίπν, ΔΠπιθηΐτιγη ΘΟΥ̓ΡΟΥῚ Ἔχ θὲ πιοπ ρατιοῦπι, 

ιθάαο ταδἷ! Γαοοί. [)6 τϑπῖραβ δπΐθην (πᾶπὶ Π05. ἀποαας 4αϊ- 

-αδγὰ Ἰηΐου σίοοτα σΟμ τη  811}) ρυα5 αἰπίτητιβ. ὸ 

Οἀρ. ΠῚ. [θὲ ᾳυιαᾶγπρεοδπη ἀπ πιατίτη νοπίτίϊοιηο, 
πΐατο οἷ ἰηΐο πη π|5.} - Ῥανίουθϑ αν πῖρτ8 αν μδ6 ρατῖθϑ: ΟΡ 

18, δξαιηη τἱΐθ οοἠδοίαπίαν, Γποοῦτη ἕδη δίπθπί Ῥίαπθ 

“ΙΑπραϊαθῦγα, τθατια Ἰπομ!ραΐπηι, [δα ἐσ αϊοΐθμν ἀὸ οὐπᾶϊο- 

το. Ῥυοϊπάς τα] ατῃ ἔθ ρΡΟΥ 5 τϑααίπΐ, Ῥυϊπιβαπιατα [αἴῖβ 

ὁοπῆοῖ δὲ ἐπὶ Ῥτόραπι [τισι θη τἡτπξατὶ φαραν. ; 

τ ΟΡ}. ΧΙν. [Ὁ 6 ἀργεῆιῆτη ἃς δουηθίοουτ" ἀπϊπιά-- 
ταπὶ ἀπεσθπα.}) οχηοῆτοα δημπιαία. ἑοπηροτίς ᾿υτηϊαίοχα 



͵ 

ΒΙΒΑΪΙΟΝ ΓΤ. τ ΒΒ ΩΣ 

ἘΠ, ΟΠατί, γῈ: [ὅ79. ὅ80.1 ΣΕ ἘΔ. Βα. τγ- (859. 54ο.) 

ἀγρίων ἐστὶ διά τὲ τὴν ὑγρότητα τοῦ ἀέροξ, ἐν. ᾧ διαιτῶνται;. 
καὶ τὸ ῥέϑυμον τοῦ βίου." τὰ δὲ ἐν τοῖξ ὄρεσι: 'ταλαυτωρεῖ- 
ταί τειχαὺ κάῤγει. πολλὰ: -χαὶ χατὰ ξηθότερον ἀέρα δεχεβίβεβ 
[280] διὰ τοῦτο οὖν ἥ τε σὰρξ αὐτῶν ἔστι σπληφοτέρα “αὸ 

πιμελῆς ἢ] οὐδ᾽ ὅλως ἢ ἢ ὀλίχιστόν τι μενέχει. ταύτῃ -τοι καὶ 
ἀσηπτοτέρα πλείοσιν ἡμέραις διαμένει τῶν ἡμέρων τε: καὶ ἀρ-- 
γῶς διαιτωμένων ζώων. πρόδηλι ον δ᾽, ὅτε χαὶ ἀπέριττός 
ἔστι» ἡ ξξ αὐτῶν τροφὴ μᾶλλον, ὥσπερ Ὦ ἀπὸ τῶν ἡμέρων τε: 
“αὶ ἀῤγῶν περιττωματιπή. τρέφειν τε οὖν ἀναγκαῖόν ἔστι τῆν΄ 
τοιαύτην τροφὴν μᾶλλον, εὐχυμοτέραν᾽ τε πολλῷ τῆς ἑτέρα : 
ὑπἄρχειν. 

ἍΚεφ. εἔ.. 1 Περὺ ἩἰλΔ  ΟΒῆ - Καὶ τοῦτο τῆς ἀπὸ 
τῶν ζώων ἐστὶ “ροφῆς. ἕν τι, διαφέῤον μὲν καὶ κατὰ τὰς ὥρας : 
τοῦ ἔτους οὐ σμικρὰν διαφορὰν 2 (640) ἔτει δὲ μείζονα τὴν 

χατ' αὐτὰ τὰ ζῶα. τὸ μὲν γὰρ τῶν βοῶν παχύτατόν ἔστε. 
«αὖ λιπαρώτατον, ὑγρότατον δὲ καὶ ἥκιστα λιπαρώτατον τὸ 
τῆς καμήλου, καὶ μετὰ ταῦϑ' ἵππου, μετὰ δὲ ταῦτ᾽. ὄνου". 

[απῖ, φάνη δοτείία, τατατο  αδχῖβ, ἴπ πὸ ἀθριτξ, ππτηϊα {8-- 

Ἴδη, ἰάτα νοχὸ φατα ΟΡ νἱΐαθ Ἰρπανίατα.. Οπᾶ6 ψΈΓῸ 11 

Ταουιαθτιβ ἀδσιτηῦ, τα] ἐπι. ΟΞ δυο αν 80 ζαϊσαιΐαν,. ῬΥ86-- 

ἴετθα ἴπὶ αὔτε Ποοΐουθ᾽ υὐνυαῦ: ΘΠΟΡΤΟΡΊΟΥ ξουτπ ΘΑΥῸ ἢ 

ἄυγίον, τὰ ὐδαῦθ Ῥυου[α5:. ᾽στι 15. ατιΐ Ῥατιοἤτηδαθ Ραγ-- 

ἰσερ5: «τα6. οαὐ[α ἢ, σατ ΡΕαττρτι5. 1 εθτι5;. ἀπάτα ἀοιη6Π]οο-: 

ταῦτα οἵ οί “ἄς σοπίμαχη, αὐττ ἡ χη, ξεν θέαν ἀπιρτιίσῖς. 14-- 

᾿4αϑὲ τέοχα αποα Δ] χηθυΐτιμ, ατιοῦ 2} 115. ργόυθηῖξ, τοΐηυβ5 μδ-- -- 

Ῥεὲ Ἄδχογοιιθηΐξ: οομίσα σου θη πη} 6[Ἐ, φαοα. 4 ἀοχ6Π-- - 

οἷβ δἴψας οἴἴοβ Γαγαΐτατ: - ΝΘΟΘΠδ ἐρέται ΘΠ αἰϊπηοπέπην ο7α8-- - 

ἹΟΟῚ ππΐσίτο ναἰδηΐπ5; ἀπάτη αἰΐουτηη, Γασοαχηατα σίσηθυα 

γα ϊο τη ] ΟΥ Ότη. 

ἀρ. ΧΥ͂. [6 1δο:8} [δ φαοααθ πίον οἶροβ, (αὶ 
Δ “Δυϊτηα!ρτι8 Γαγητιτ αν, 6. πτηποσδηᾶτηη : ἴπ 4ὰ0 παπᾶ 

Ῥατνὰ ε[Ἐ ῥγο δυπὶ τοηιροσῖραβ αἰβογθπῖα, οἱ θα δάπτιο γπϑ]ου 

το ρίοσιτη. δυάναδ!ἰττη. ἴρθοῖθ ϑιαυάάθμη νδοοδυτπη ἴα 

οΥαίπΠτητπι οἷς 40 ῬΙπσυΠυίγη),. ΠΘΌΙΑΙ Πηλαχ ἀπΐθιι δ 

γΩ]ἾΤη 6. ῬΙΠσῸΘ᾽ σΑΥΠΘΊΩΤ απ; 150 ΣΧ ΘΟΠΘΣΏΧΩ; ἄοίηᾶς αἰἶϊπα-- 



) 

68. ΦΤΑΔΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΥΝΑ͂Μ. 

Ἐά. ΌΒάτε, ΨΊ. [580.] ἘΔ. Βαῖ, τν. (ὅ:α.) 

σύμμετρον δὲ τῇ συστάσει τὸ τῆς αἶγός ἔστι γάλα" τὸ δὲ 
τοῦ προβάτου παχύτεροῃ τούτου. ποτὰ δὲ τὰς ὥρας τοῦ 
ἔτους ὑχρότατόν μέν ἔστι τὸ μετὰ: τὴν ἀποχύησιν, ἀεὶ δὲ 
μᾶλχον ἂν τῷ προϊέναι παχύνεται: καὶ κατὰ μέσον τὸ ϑέ- 

Ξ ἐξα, “- ς , : 
“Ὅος ἐν τῷ μέσῳ. καὶ αὐτὸ τῆς αὑτοῦ φύσεως χαϑίσταται. 
μετὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον ἤδη παχύνεται κατὰ βραχὺ, μέχρις 
ἂν παύσηται τελέως. ἔστι δ᾽, ὥσπερ ὑχρότατον ἤφος 1 οὕτω 
καὶ πλεῖστον, ὅτι δ᾽; ὡς προείρηται, καὶ κατὰ τὰ τῶν ζώων 
εἴδη τὸ γάλα διέήέρα, Ζ ϑεασαμέγῳ μὲν αὐτίκα φαίνεται; σα- 
φέστερον δὲ γίνεται κἀκ τοῦ σπευσζομένου καϑ' ἕκαστον αὖ- 
τοῦ τυροῦ. πλεῖστον μὲν γὰρ ὀῤῥον ἴσχει τὸ ὑγρότατον. γά- 
λα; πλεῖστον δὲ τυρὸν τὸ ποχύτατον. ὑπάζει τοίνυν εἴκό-- 
τως τὴν ψαστέρα τὸ μὲν ὑγρότερον μᾶλλον, ἧττον δὲ τὸ 

! ,ὕὔ Ἀ . , λ ΄ “ 
“παχύτερον. ἔμπαλιν δὲ τὸ παχύτερον μὲν τρέφει μᾶλλον, 
τὸ λεπτότερον δὲ ἧττον. εἶ, δὲ προαφεψήσας. τις τὸ γάλα 

᾿ 55εν - Ἵ 3 92 εἰ ε- ΖΞ Σ-, 3 
τὸν ὀῤῥον ἔχδαπανήσειεν,, οὐδ΄ δλως. ὑπάγει. κοχλάκων δὲ 
διαπύρων ἐμβληϑέντων τοσούτων;. ὡς ἐσδαπανῆσαι τὸν ὁῥ- 
«» ες! » - “2.9» « , Αι ᾿ τ [«] 

ρον ἀπαντὰ; προς τῷ μήκεϑ' Ὑποζεῖ τὴν φαστέρα το ουτῶς 

- τύχα: τηθᾶῖδθ ατιΐθιι ΘΟμ ΠΡΟ πεῖα6. ἢ οΑΡΤΥ στα : μος ΟΥ̓Δ Πτι5 

ονΐαια, ϑϑουπάππι ϑαΐθπι δμπ]1 ἰθροτα 146 Ῥο ρᾶτίτιπ 

“6. Πιαυϊἀ Ππνατι), ἰθιπροΥἾ5 Ὑ 6 Ὸ ῬΥορτο Τα Ὑπαρὶβ᾽ ΓΘ προ ν 
δ Ἰηδσὶβ Ἱποραεο[οἱΐ; δοῆαΐθ νοῦο τηθᾶϊα Ἰρίατα οἕἴδιι ἦτ 

χηρᾶϊο [86 παίτισαθ οομβηξ: ροῇ 14 αὐΐδιι ἐοπῖρτδ. ἰοπῆτα 

τ Ἴκτα οταίζεἴδιε, αποαᾶ γουῖξαϑ ἀοβοϊαὶ, σετα δαΐδτα, πὶ ̓ Ἤσαῖ- 

. 

αἰΠΠπυῦτη, 11 οἴϊατι ὁορίοη Ππηνατη,,. Οποα ἀτίομι 1α6, τὶ Ῥυῖπβ 
ἀικίπναβ, ῬΥο ἀμΐμμθσπη Γρθοίο αἰογαϊ, 14 νοὶ ᾿ηὐιο τ απΐ-- 
«ἄθην ῥτυοϊίπτιβ ἀρραγϑί, γαδυ [τι δπΐοην θέ, ἢ ὁχ πποηπο-- 

: 4πὸ 16οἰῖ8. βϑιθυθ οαΐθαβ Ῥαυθίπι: δἰθπΐμη. Πα ΕΠ πτατῇ 160 

ΐ 

ἴδσυσω, ογαίπίπγηπιηι σαίθιιτῃ. Βαϊροΐ. Ῥ]ττίπγατη, Μευῖο 

ρίξαν Ἠαυίαῖτι8 αιΐάθ 140. τιαρίθ 9. οναίπτιβ. δπαΐο) χη 118 

αἰνάμῃ Γαρασποῖ, (οπίτα δυΐοθιη ογαῆητιθ σπάθη νϑ]οπίλαβ 

Βα, ἰσπαϊαθ δαΐοπι τπηπ]π5,, Οποᾶ ἢ χυΐβ8 166 ρχίαϑ8 6- 
παπᾶο ἔϑσττη Ὁπιπδ ΘΟΠΓαΙπρί ον! , ὩΪΠ1| Ῥγουπ8 Γαράποοί. 
Τηγεοίά8 ψϑτο 16 011}18 Ἰρηῖ8 ἑαπξίῃρον, ἄτι (δναπε ὉΠΉΠΘ. 6011-- 

τ Βαπιαίαν, φνϑοίθσαπαν. ἅποᾶ ἔς Ῥάγαΐαμη, ΔΙ να, ποῦ {πΡ- 



᾿ ΒΙΒΑΙΟΝ {ι τς 682 

ἘΔ, Ὅματι, ὙΙ. ΥἹ. 1680. ἘΔ, Βα. τῦ. (6402 
σχευασϑὲν ἔτι καὺ: τοὐναντίον ἐργάζεται" καὺ δίδομεν αὐτὸ 
τοῖς ὑπὸ τῶν δριμέων περιττωμάτων δαπγομέγοις κατὰ τὴν 
γαστέρα. τῶν ποχλάκων δὲ οὐχ ἧττον, ἀλλὰ μᾶλλον, ἔμ-- 
βαλλόμενοι πυκλίσκοι σιδήρου διάπυροι ταὐτὸν ἐργάζονται, 

τυροῦταί γε μὴν ἐν τῇ γαστρὶ ὁᾳδίως τὸ οὕτως σκευασϑὲν 
γάλὰ.:. διὸ καὶ μίγνυμεν αὐτῷ μέλιτός τε καὺ ἁλῶψ, ἀσφαλέ- 

στερον δὲ καὶ ὕδατος ἐπιχέειν, ὥσπεβ καὶ ποιοῦσε τῶν ἴα- 
τρῶν οὐκ δλίγζοι. καὶ μὴ ϑαυμάσῃς ̓  εὖ τὸν ὀῤῥὸν ἐκδαπανή- 
σαντες αὖϑις ὕδατος ἐπιχέουσιν. οὗ γὰρ τὴν ὑγρότητα τοῦ 
ὀῤδοῦ φεύχουσιν, ἀλλὰ τὴν δριμύτητα, καϑ' ἣν ὑπάγει τὴν 
γαστέρα τὸ σύμπαν. γάλα, μικτὸν ξξ ἐγαντίων οὐσιῶν ὑπάρ-- 
χον, ὀῤῥοῦ τὲ παὺ τυροῦ. μετέχει δὲ πρὸς τοῖσδε καὶ τρίτου 
τοῦ λιπαροῦ χυμοῦ » πλείστου μὲν, ὡς εἴρηται, τὸ τῶν βοῶν 
γάλα. διὸ καὶ σπευάζουσιν ξξ αὐτοῦ τὸ καλούμενον βούτυρον; 
᾿ὃ χαὶ γευσάμενος καὺ ϑεασάμενος μόνον ἐναργῶς γνώσῃ, πός: 
σον αὐτῷ λιπαρότητος. μέτεστιν. εἶ “δὲ καὶ χρίσας τε μέρος 
τοῦ σώματος ἄνατρίψαις αὐτὸ, λιπταινόμενον ὡς ξξ ἔλαίου 
ϑεάσῃ τὸ δέρμα. πἄν εὖ γεκροῦ δὲ ζώου δέρμα ξηρὸν ἀλεί- 

ἅποῖξ, οοπέγασίυτῃ οἴΐατῃ οῇβοἱς; ᾿ρίατηαας 118 οσ θοπια5, χαΐ-- 
Ῥτι8. νϑηΐου δου ἜΧου οι οΥαπι ἀθιηοσία 1ξεπαΐυσ, [ὰ 

ἀρίατα δαΐδηι. οποία στοῦ μΐττῖβ, αάατη 14}001171|, δτιΐ οἰϊαντὰ 

εἴβοροῖαβ, ἴδυυϑὶ ΟΥ̓ῬΊΟΙ Ἰρηϊα, ἘΔΟΙ16 ἔδυαθιι 1αο ἤο Ῥ614-- 
τάχα ἰῇ σοα τ σΏ]ο τι σα[οισαι οΟΡ τα. ΟΡ 1 1η6] 1Π| δὲ [6-- 

1επὶ δαὐπη!οθγηπβ; ᾳάϊιι δῦ δαπιάμ. οἔΐαπι αἰπηάσθγα [Θοαγῖτιθ5 

Ἐαουτ; τιῖ Ῥ]ουίααο τηθαϊσοστμι ἔασι τα. Νοοθ παΐγτιμι. ΕΡὲ 

σνἱἀεαΐαγ, αἰοᾶ, [αγο σοη αγηρίο, ταν 8. δαπδι) ἡπέπηδαμπΐ: 

ον ΘΗ ΓΘΥῚ πυγηϊ 145. οἴ, ἀπάτα ξιρισηξ, [δα δουϊμιολῖα Σ 

οὐἾτι8. οοοαπουθ 1.6 οἴη αἰνυπι {πραποὶξ, ες Γι ἢ δη118, 
ΘοΥ τ ΑΥ115 γαϊ κίστην; ἴσο [Ποῖ οἵ σαΐθο. Αα Ἠδεο ἔεσαπα 

εἴἴδτα Ῥίπραδιι Γαοομίη μαροῖ, δὲ ἱρίππα ααΐάθαι 140 σδοοᾶ- 

τύχη, αὖ ἀἰοίαια οἢ, Ρ!αντίγθατ: τἄθοσας Ῥαΐγταμν (ᾳποᾶ νο- 

ὉΔ1}) δ. 80 οοπιδοίππί; απο σαβα [010 πἴπαπε φαδηΐατα 1 

6 »ἱπριοάϊηϊ5 μαρθαξ, Δ 0116 οορηοίοαβ. Οποᾶ Π ρατέδπι 411- 
ΠΔΥ ΘΟΥΡΟΥΊΒ 60 ΣΠΊΠΧΟΥῚ5 80 ἕγσΠΟΥ8, ΟΟΥι65. οαξίπι Ρπ- 

᾿σαθιη ΠῸΠ ΑἸ 6, δὸ ἢ οἷδθο ἑυϊομ 05: ρτδοίοτθα, ἢ πιοτίαϊ 

ΘΥΔΤη 115 ΘΟΥΣΌΙΣ τι στν 60 ἐπτ Χο υῖ5, δ 6 πὶ ΘΕΥΤ85 686-- 



. 88. ΖΑΛΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΠΥ ΔΎΝΗΙ: 

Ἐὰ. Ομάσε. ΜΙ. [ὅ86, 581,1 - ἘΔ..Βεῖ. αν. (20. 

ψαι. αὐτῷ;,,. τὴν: αὑτὴν. ἐγέργειαν ὄψεε: καὶ βέ τος χαὺ ἂγ- 
ϑρώποι κατὰ πολλὰ. τῶν ψυχρῶν χωρίων, ν᾿. ἐν οἷς ἀποροῦσιν 
ἐλαίου, χοῶνται ̓ λουόμενοι τῷ βουτύρῳ. [581] φαίνεται δὲ " 
᾿κν᾽ ἐπ᾽. ἀνθράκων διαπύρων ηχέης. αὐτὸ, φλόχα ποιοῦν, 
ὥσπερ ἤ πιμεχή.» καὶ μέντοι καὺ χρώμεϑα. αὐτῷ, πολλάκις. εἰς 
'δυὰα καὶ τῷ στέατι; -: "καταπλάσμασί. τε καὶ. ἄλλοις φαρμᾶζοις 

μιγνύντες." τὸ 'μὲν οὖν βόειον, ὧδ. ὄφην; ;» γάλα ᾿λατάρώτα- 
τόν: ἔστι τὸ δὲ τῶν ̓ προβάτων τεικαὺ τῶν. αἰγῶν ἔχει “μέν 
τι χα. αὐτὸ λίπους, ἕ ἀλ}. ἧττον ᾿πδλὴ - :τὸ δὲ τῶν. ὕγων 

ἥκιστα. μετέχει τοιούτου χυμοῦ. διὸ καὶ σπανίως ἐτυρώϑη 
τινὺ, κατὰ τὴν. )αστέβα: πινόμενον αὐτίκα ϑερμὸν. ἅμα τῷ 
τῶν τιτϑῶν ξηπεσεῖν.-. εἰ δ᾽ ἁλῶν λάβοι καὶ μέλιτος, δ μὰς 
τον παγῆναξ τε αὐτὸ καὺ τυρωϑῆναὶ κατὰ τὴν γαστέρα... διὰ 
᾿δὲ τὴν αὐτὴν αἰτίων ἡ κάτω διαχώρησις. αὐτῷ γίνεται πλείων; 
ὡς: ἂν καὶ τὸν ὀῤδδὸν ἔχοντος ποχὺν, ὑφ᾽ οὗ τὸ σύμπαν γά- 
λα τὴν ὑποκτιπὴν ζαμβάνει. δύναμιν,: ὅσον "πὸ τῷ τυρώδει 
τὴν σταλτικὴν ἔχον. ὁπόδον δ᾽ ἀπολείπεται τῆς ἄλλης τοῦ 
γάλακτος φύσεως εἷς ξὐχυμίαν ὁ ὀδῥὸς, τοσοῦτον πλεονεκτεῖ 
τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὅσα λαπᾶττει τὴν γαστέρα. διό μοι 

οἰάπα:. φαΐα ἧτο Βοχοΐη65 ἠπι ρ]ογίβαπα ἔβα 15 το σιοσῖρπβ, ἴα 

᾿φαλθαβ. οἿ6ο σαγθηΐ, {τι Ῥαΐηθο Βαΐγτο πλαηΐητ. Οογηΐξαν. 
Ῥτδεΐοσθα, “ἢ Ἰστῖει8. ἐδ  Ῥο ΠΡ τ8 Τρ άπ Τηξατιάα5, πολ ΔἸ ΠΈΣ, Ὁ 

-εἰὖὸ ρίπρτιοᾶο, “Πατηττατη οχοίξατα. “6 πίατιθ τηξέτητιτ ἱρίο 1 1Π|15, 
π΄ ααῖρτιβ πξηαν δαϊρα,, σαΐαρ]ὰ [απ ῖθτι5. δἰ βαῦα χηοάίοα- 
χαδηϊ5. Ἰρίπτη Ῥϑστη!Γοθηΐεβ.. Ῥιπιριτγηστη ἐλαάτια, παῖ ἀϊπι- 

χητιβ, 61: Δ. ῬυΡα τη; ονἱπτ σοσο δῷ οάρτίπαχα μαβεπέ 
-ααΐάοχῃ οἱ τρία ῥῬἐπρτιθαϊηϊβ αἰ αρίδτη, [66 τα ῆο τοΐττ5. [4Π-- 

πισγατη σοῖο. ππ7π5, Γἀθοὶ {παρϑ δ τηϊπϊπεττ  «ποόΐγοα τάτὸ 1π ἢ 

φψοη πίοι ]ο, ὁπ] ἀβαπδη σϑαραΐαξατ, ἢ ΠΑ γα, τιΐ γδτητηῖβ. ἐχοῖ-- 

ἀπο οαπάπτα ἔποεῖς οροιπῖπι; φαοᾶ ἢ [1 δὲ τη6] δα)ιοϊαπίατ, 

ο΄ πο Ῥοῦοῖδ, αὐ τρίστῃ ἴπ νοπΐσιοο ὀοπογαίοας 4ς. ο08- 
τραϊεξαν. Ἑδπάθιη ΟΡ σαπίδιη πη ρῖθ ΡῈ ἀἸ 6]: οἱ ατ, τοὶ 

πἀαοῦ ἔθυσα γονή άτη μαρδαΐ, ἃ (ἄο 140 ομἱηὰ Τδομ] αίοη δο- 

οὗράτ: ἀδ)!οισπ αι, δ ἃ “οαίδοία [αρἢΠανῖα πο π41. .πᾶπη- 

ἔπτα σεῖο. (δυτϊη ἀΡ' 4118 Ἰδοίῖβ τιαϊαγα᾽ Γποοῖ θοηξέαϊε ἔα ρθγα- 
εἴτ, απο 4118 οπηπῖα, - φαδ6 γοηίγοαι ἀο)Ποἶππι, Γαρθιαξ:, 9 



ΠΒΙΒΑ͂ΙΟΝ ΤῈ 5. .685 
ἘΠ: Ὅτε. ΤΕ. [38:.} : Ἐκ. Βαῖ, ἀν. (549,) 

δοκοῦσι καὶ οὗ παλαιοὶ. πλείστῳ χρῆσϑαι τούτῳ τῷ πόματι 
πρὸς ὑπαγωγὴν γαστρός. ϑιβαλεῖν. δ᾽ αὐτῷ χρὴ μέλατος ἀρίστου. 
τοσοῦτον » ὅσον ἡδῦναι, χωρὶς. ἀνατροπῆς στομάχου". χατὰ 
δὲ τὸν αὐτὸν λόγον, Ζαὺ τῶν ἁλῶν ὄἄχρε τοῦ μὴ λυπῆσαι: τὴν 
γεῶσιψ.- «ἐἴ.)ὲ μὴν. ὑπάγει, αὐτὸ μᾶλλον, ἐβειρια; ὡς, πλεῖστον, 

ἔμβαλε. τῶν ἁλῶν: “ταῦτα μὲν οὔκ ἔπὸ πλέον «ἢ κατὰ τὴν 
Ζνεσεῶσαν. εἴρηται πιραχματείαν. ὅσα “χὰρ ὡς τροφῇ τῷ γό-: 
λακτι συμβέβηρεν ἐ ἔγειν. ἀγαϑὰ, ταῦτα προὔκειτο διέρχεσθαι: 
μεβεἠμέμοῦ δ᾽ αὐτοῖς τοῦ κατὰ τὴν ὑπαγωγὴν τῆς' χαστρὸς 
ἔξ. τῆς. ποιψωνίας τῆσδε σὴν: ἐντροπὴν δι λόγος ὃ ἔρχε:.. πᾶμεν 
οὖν, αὐτὸν ἐπαναγάγωμφψ, ἐπὸ τὸ πιροπείμενοψ,, εἴπωμεν τε τὰ 
μήπω. ν2ελεγμένῳ ἱπρρὶ τῆς: ἐν τῷ «χάλακτι, δρχάμεως,. δ, ἂν: ποῖς 
μάλιστα καὶ τοῦξ. ἔστω»: εὐχυμότατονγ' εἶναι, τὸ: ἄριστον. γάΞ 
λα.  δχεδὸν,. ἁπάγεωνι, ὅσα “προσφερόμεθα:, μὴ παραπούσῃς ( δὲ 
φοῦ στρο ξιμέμον ὁ τὰ. σὸν. λόχο».: φ "οὗ χὰρ: ἁπλῶς. εἶπον,. εὖς 

“ὐῤλος εἶμ. θλαιτ πᾶν». (ἀλλὰ. προσέτι. τὸ ̓ ἔσρεοις ΐ τἱδϑ 

Δα γείουϑβ "δᾶ" δ͵Ίντα “ρδαοοπβάτα Ἠοσ. Ῥοξῃ, δΙατῖτηο ᾿ς 

Πεπέαν.  Ὑδηΐαγῃ ϑυΐθην τη 61115. ΟΡ ἰτοῆ οἱ 68 Το ϊοϊουιἄτιπι, 

“πανία ἵπανθ. οἰΐτα. Βογηθοιΐ ουρυποχιθιῃ ΓΘμθίμτ.  ῬΑΥΙ 

ἄῃοῦο οἱ []οτη θα τηθηΐαγα Τπ]τοῖθ5,. ἡτιοδα σαυπη το οὔδη- 

(ἀαἰ:. φαοᾷ ἢ ἐρίατη τηδασῖβ. ΓαΡἄπιοθυα τ 6115... [4115 σααπαρΠαιτῖς. 

χαστη ἰτι]]οῖ65,., Ηδθο οοτίο θα Πτι8, Θ ΡΠ οπΐπιιθ, 4πδηα, Ῥτδθ- “ 

Γεπρ ἱππιξαϊιτ ροῆποι: Ῥτοροβέίιηι οηΐτ ἕπονταϊ δα σοχηππο-. 

16. ΘΧΡομθυθ, 486 ἸΔ0[ ᾿πΠππέ τι Δ γηθυΐο: ααΐθη5 φαταη τὰ 

᾿οοπαχισάτιπα, Θμ0 6. ἘΟΡῚ: ΦεβρΙ3Ε 1ὰ αἴνο ἀοβοίενιάα,͵ εἴϊοι δ- 

Ῥθῆρε ἀεβεπονίε. ΓΕΝΝ ἐρῖταν «ἃ Ῥεοροβέίηχη τονουῇ, (8 

ἄς Ἰαοίῖδ: ξαοι]έαΐθ Γπροτίαινε δχθαπαυηιγ; «που 1ἃ οχη-- 

“θτη, εξ τνϑπΊπητινη, «πο ἃ ΟἸαΐτιγ ἔθ 6,. 41186 ΤΩ 9} Δἴτητι5, 146 

ΟΡ τη) ΟΡ τη 6 Γἀσοἱ. Ψεγιμη οανε, Π6 γη816 Δοοὶρῖ88, 

-αἀποᾷ 745) Ῥυοπυποίανίπηθιβ. ἾΝΟΙ ϑηΐη Πιηρ Ποἶτου αἰ πίχητιθ, 
ἴα οὔππθ ορξμηὶ οἰ [αςοὶ, [δ ρύφοξευθα ορξγησχῃ δἀ)απκίν- 

Ἰηα5. ΟἾΝΑτι 166. απ] 61), αποᾶ νἱ πο εξ Γιοοὶ, ταπέπιι ἀρϑῇ, 

τι δὰ Γποσαμ Ῥτοραπὶ αἰσπθηδαπὰ οοηξογαΐ, αἱ, αὶ 60 αἰπη-- 



͵ 

6888 ΖΦΑΔΉΝΟΥ ΠΈΡΙ ΤΡΟΦΏΝ ΖΎΝ Δ. 

ἘΔ. Οματτο ΤΙ, [581.}- : ᾿“Ἑά, Βαῖ. τν, 546.) 
ὥστε καὺ τοὺς χρωμένους αὐτῷ παχοχυμους ἐργάζεται. χαὶ 
φανερὸν, ὡς 78 σταιδίον, ἀποϑανούσης τῆς προτέρας τεῤϑῆς; 
ἑτέρας καποχύμου παρασχούσης αὐτῷ γάλα, πολλῶν ἑλιχῶν ἔνε: 

πλήσϑη τὸ σύμπαν σῶμα" ἐδεδιήτητο δ᾽ ἐπὶ λαχᾶγοις ἃ ἀγρίοις 
ἥ δευτέρα τιτϑὴ χαξ ἀγρὸν, ἦθος ὥρᾳ, λιμοῦ "ατασχόντος, 
αὐτή τε οὖν ἐπληρώϑη ζοιούτων ἑλκῶν, ἕτεροί τέ τιψεξ τῶν 
πατὰ τὴν αὐτὴν χώραν, ὁμοίως διαιτηϑέντες, εἴδομεν δὲ τοῦ- 

τὸ κἀπὶ πολλῶν ἄλλων γυναυίῶν παιδία “πρεφψουσῶν χατὰ 
τὸν αὐτὸν ἐκχεῖψον χρόνον. ἀλλὰ κἀν αἵγοξ᾽ ἢ τιϑδς ἄλλου 

ζώου. γεβηθεντος σχαμμωνίαν ἢ τιθύμολλ, ΟἿ Ἔν τροφῆς. ̓μέ- 
Ὅέι πιρόσενέγκητοί τιξ, γάλα, ῥυήσεται Πάντως ἤ γαστὴρ ἀὐτῷ. 
καϑάπερ οὖν ἐπὶ τῶν ἄλλὼν ἁπάντων; οὕτω ἐᾳπὶ τοῦ γά- 
λαΐτος ἀκούειν σὲ χρῆ, τῶν δυγάμεων οὐχ ἁπλῶς λεγομένων 
ἐπὶ τοῦ τυχόντος ̓  ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ καλλίστου ̓ μόνον" τὸ δὲ. ἀπο- 

, λειπόμενον ἐν ἑχάστῷ 7ένει τοῦ πρωτεύοντος ἀπολεξπεται 
τοσοῦτον παὺ τῆς εἰς ἡμᾶς ὠφελείας." τὸ μὲν δῦν' ὀῤῥοῦ στλεῖς 
στοῦ. ἔχον ἀκινδυνότατόν ἔστιν, εὖ καὶ διωπαντὸς αὐτῷ τι 
χρῷτο; τὸ δ᾽ ὀλίγον μὲν ἔχον ὑγρότητος. τοιαύτης, οὐκ ὃλί- 

ταν, δαδοομγπῖοβ γοᾶδαϊ; (αὶ γαῖ αὐῤτπηθηῖο Παῖξ 15 1πίαπϑ; 
(1, ἀὐύαη, ῬΥΊΟΤῈ μέ τῖοο ππουέπα; 4] 6 ἼΠ5 Ῥτανὶ [ἴσο 140 
Ῥαχιπῖδε, ἔοξαμι σοΥρτιβ τρτ!Ε8 αἱ θεν θ88 Βαριῆ τείουϊασα : ἴθ. 

Ῥαΐαν απΐθιι Γεοα ἃ μάθο᾽ πα γα 1 ἀργὸ ΓΥἸν δ εεῖρτιβ οἱ Οὐ ἐδ ὰδ 

ῬΤΟΡΙΕΡ ἀηπομδθ “αΥΓαΐοτ, α(ππᾶθ ὙΘΕ5 ἐειηρονα δοοϊδόγαϊ; 

πᾶ6 ἐξ ἱρία ᾿νὰ) αϑοθηθοαι τη σουρτι8. Γδαξαϊε, εὖ 4111 ἀα! 4 Δ, 

ΤΌ 1 δοάδηη ΔΡΤῸ δυΗΠ υἱοῦ Γππξ απ. ΨΙδηχτβ δἰ 4119 

ῬΟΣΙΔΌΤΕΗΚ τηπ]ουέρτιθ Τηΐατιΐθβ ταν ϑητίριβ 1ᾶ Το ροΥ 5 Ἰα 6 πὰ 
φοοίᾷεγο, ἈΑἰψπθ εἴαήα ἢ οαρταθ ἀξ αἰϊοσίπϑ Ομ] αδριάτα 

8 Δ 114118, [σατηταομίττα ἀπὲ ἘΠΕ γα ἸΤαγη ἀθρα 160 ΟἷοΣ Ἰοθο 
᾿ἄ15. Γατηρ[εὐτξ,) οὐ πῖτο ἅϊντιβ 111 Πθί, Οποιπδδιποδημηι 

ἀδιξαν ἂς 41115 ογαθυῖ5, Τέα ἀ6 1αοῖ5. ξβ οα Δ Ρα5. Ἰπ ἘΠ ΓΘ 
ρογἕθξ, ποῦ ἰαπαααῖη Πηηρποἰΐον 46 ἀπονῖβ αϊοαίαν, [δα ὅδ 

ὁρίπτιο ἀππίαχαῖ: απαπΐατα δτυΐθηη ἴῃ ΠΗριΠ8 σϑηοῦΊΡ5 

παυπηφαοάσθα ἃ ορίήχηο ἀδβοῖε, ἑαυτὸ δοχηπηοα!5, 4π8ὲ ορε- 

ρτπὶ 14 ἡ 018 ρυαθῆδί, 6 Τπθοτῖθβ. ἴδ Τρίτων, «αοᾶ ἴότί 
Βαρδὲ Ῥ᾽αστστιπι, ἐξζατη ῇ [ΓΘΙΏΡΟΣ 6Ὸ αἴατα, Ὁ1Η1 Ῥόηϊίβ. αἵς- 

ἴδγθξ ῬΟΙΊΟΠΙ; απο ψεσοὸ Ἡπ᾿αβοειοαι πτη  ἀτίαΐοπι Ππαροξ 



ΒΙΒΩ͂ΙΟΝ Σ. 68 ἢ 

8. Ὁματε, ὙΤ. 1681. 982.} - Ἐὰ. ΒαΙ. ΤΥ. (510. 54.) 
γον ̓δὲ παχύτητος τυρώδους; οὐξ ἀσφαλές ἔστιν ἅπασι τοῖς 
ἐν αὐτῷ πλεονάζουσι. βλάψει μὲν γὰρ νεφροὺς, ὅσοι 7 ἦπε 

τηδείως ἐχόνοιν εἷς λίθων γένεσιν, ἐμφράξεις δὲ καϑ' ἧπαρ 
ξργάσεται τοῖς ἘοΙβΩΣ παϑεῖν δυναμένοις τοῦτο. [582] τοι- 

οὕτοι δ᾽ εἰσὴν, οἷς στεγὰ τὰ πέρατα τῶν μεξαλαμβάνομένγων 
ἀγγείων τὴν ἔξ τῶν σιμῶν τοῦ σπλάγχγου τροφὴν εἷς τὰ 
χυρτά: τοῖς δὲ κατὰ ϑώρακα καὶ πνεύμονα χωρίοις ἀγαθὸν 
ἅπαν ἐστὶ γάλα, κεφαλῇ, δ᾽ οὐκ ἐπιτήδειον, εἶ μή τις ἰσχυρὰν 
ἔχει πάγυ, καϑάπερ οὐδ᾽ ὕπο) χονδρίοις ; ὅσα ῥᾳδίως ἐμφυσᾶ- 
ται. πγευματοῦται γὰρ ἐν τῇ γαστοὺ παμπόλλοις, ὥς ὀλιγί 
στους εἶναι τοὺς μὴ - πάσχοντας τοῦτο. μετὰ δέ τίνος τῶν 
“ποχὺν ἐχόντων χυμὸν ἐδεσμάτων ἐπιπζέον ἑψηϑὲν ἀποτί:: 
'ϑέται μὲν τὸ φυσῶδες, ἐμφρακτικώτερον δὲ ἥπατος Ῥ)ρεταῖ, 
χκαὺ τῶν ὃν μεφροῖς. λίϑων γεννητικώτερον. ἐδέσματα δ᾽ εἴ- 
ψγαᾶι τοιαῦτα πατὰ τὸν πρῶτον ἐΐρηται λόγον ἄμυλός τε καὶ 
σεμίδαλις καὺ χόνδρος χαὺ τράγος παὺ ὄρφυζα, λάγανά τε “αὖ 
ῥυήματα καὺ (941) ἄρτόι μήτε καλῶς ὠπτημέγοι, μήτε προ- 

παρεσκευασμένοι διὰ τρίψεως πολλῆς ἅμα δαψιλέσιν ἀλσὶ, 

ἀχίρτιδι; οαἴδοίαγα ἀπΐθηι οτα Πθηὰ σηυ]έδτα, ὀταπίρτίς, αὐξ 
ἀρίο χημϊευσῖα τἰξαπέαγ, οἱ Ῥϑυϊου]οίαη. Ναηὶ δὸ5 αὐΐᾷεπι 
ΤῸ 685 οἤθη δὲ, {111 Ο8]01}115 σΘηΘΥΑ1 15 Γαγιξ ΟΡ οΥ π11: ἸΘΟῸΣ 
ἀΐο ΟΡ υτιϑὺ 115, (πὶ ΠοΟ ἀβἴεοῖα ἴδοις Ῥχοποπᾶι ροῆαπε: 

Ἰαῖεϑ5 δαιΐϑμ Γατιέ, αὐάθτιβ ἢ π688 ΘΟΥ ΗΠ ψάϊοντμη, απδα οἰρτη ΕΣ 

ηγ5 νἱίοουῖβ 1π ρῖρρα ἐγαπζαγητνί, Γαΐ ἀπιστι, ὙΠοτάοΙβ 

αὐξοια 86 ΗΟ ῬΑΥ ΡΒ. 140 ὀγανδ δὲ ΠΕΠ6, ΟΡ σοῖο, 
τὰῆ (115 ΤρΓάτη παροαΐ δὐπηοάτχῃ ἤγυυηντι, πῸη ΕΠ δοσογηπιο-: 

ἀαΐστα, αὐ ποὺ Ἡροοξμ νυ γ115, απ|48 16ν] ἀ6 οατ[α 1 ῆαγτατ: 

ῬΙΠΟΥΙ 15 6.1} ἴι ΘΠ ἼΟΆ]0 νου τασ 1 ἢΠαἴπα8, Γαπίατπα Ῥαα-- 

ΟἰΠλχεῖ, «αΐρτι5 14 ποι δοοίδαϊ,, 51 νετὸ οὔπι Διο δοτιπῇ 

ὉἸΡΑΥΪΟΥ τ, ἅπαθ οὐαί Γαπΐ [ποοὶ; απιξτι8 οἰχτηι ξαου τέ, 

Ξαϊποίατη «υϊάθηι πδίπτατη ἄδροηϊε, [δᾶ 76οΌΥ τηᾶρὶ8 Ὀρῆστϊε, 
εἰ ὉΔ]ΟΌ]05 1] Υ ΘΠ θτ15 ῬΥΟΙ ΠΡ ἶτι8 σίσητέ, ἘΠ] 90 ἀτιξοτα 

δαί! Ἰργὸ Ῥυΐμιὸ δΠ6 ἀὐχίτητιβ ιν στη, {πγ ]ασίτηοι; 411-- 
Ὁτη, ἔγαρτηη, ΟΥΥΖΔΙΙ, Ἰάραυια, ΥΗγοπῖαῖα, οἕ ῬΆΠ68 πιο Ῥ61Π8 

ἴῃ Οὔραπο αἴο5, “πθὸ πιυϊία ἐγιίαγὰ ὑυῖσβ διαρογαΐοβ, Ὡθδ 



688 ΤΑΖΕΗΝΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΎΝΖΙ͂. 

Βα. Ο,ατε. ὙἹΙ. [682 Ἵ ΣΗὶ Βα(. ὙΨΓ. (8. 

μήτε ζύμης ἔχοντες σύμμετρον. ὥσπερ δὲ ἐπὶ τούτων, οὕτως 
κἀπὶ τῶν ἄλλων, ὅσα μιγνύντες γάλακτι πτροσφέρονταί τινες, 

ἡ τῶν μιγνυμένων δυνάμις ἤτοι γὶ αὐξήσει τινὰ τῶν τοῦ γά-. 
λαλτος δυνάμεων, ἢ μειώσει.. νῦν δὲ ἡμεῖς αὐτοῦ τὴν δύγα- 
μιν ἀφοριξόμενοι. λέγομεν. εὔχυμόν τε. παἱὲ τρόϊριμον εἶναι, 
συγκείμενον ἐξ. ἐναντίων οὐσιῶν τε καὶ δυνάμεων, ὑπαητιπῆῇς 
σε καὶ σταλτικῆς ; ἐμφραχτικῆς, τε παὶ λεπτυντικῆς. τὸ μὲν 
χὰρ ὀῤῥῶδες αὐτοῦ λεπτύνει τὸ πάχος τῶν χυμῶν, ὑπάγει 

τε γαστέρα, τὸ. δὲ τυρῶδες ἐπέχει τὴν γαστέρα, καὶ" παχεῖς 
ξργάζεται τοὺς χυμοὺς, δὲ οὕς, ὡς ἔφην, ἐμφράξεις. τε καϑ'. 
ἅπαρ, ἐν γεφροῖς τε λίϑοι γεννῶνται. βλάπτει δ᾽ ἦ συνεχῆς 
᾿χθῆσις αὐτοῦ καὶ τοὺς ὀδόντας ἅμα ταῖς περιφειμένοις σαρξὶν, 
ἅς. ὀνομάζουσιν οὔλα" ταύτας μὲν γὰρ πλαδαρὰς, τοὺὐὲ δὲ 
ὀδόντας εὐσήπτους τε καὶ ῥαδίως διαβιβρωσκομένους ἔργά- 
ζεται. χρὴ τοίνυν ἐπὶ τῇ προσφορᾷ τοῦ γάλακτος οἴνῳ κε- 
τιραμένῳ. διαχλύξεσϑαι" βέλτιον. δὲ, εἴ καὶ μέλιτος ἐπεμβάλοις 

αὐτῷ. πᾶν γὰρ οὕτως ἀποῤῥύπτεται τὸ περιπεπλασμένον 
τοῖς, ὀδοῦσι καὶ τοῖο οὔλοις ἐχ τοῦ γάλακτος Τυρῶδες. εὖ ὖ δὲ 

χητξο. [416 86 ζουπιθηΐο ταθάϊοουν! [αξαταΐοβι Ὁδοίουτμι,. πὶ 

ἄτι 115, 1[8. 1π 41118, ατι86. χιογιητι} 11 Ἰαοῖα αἀπι Γοσιΐθϑ χη ϑυι ἀτιτι, 

χαϊχίουτση ζδουτα5 Δ] πϑγὴ 6χ 1δοἴ5 ἔοι] 115. ἀτισοθιῦ ἀπὲ 

ἁνητηῖμθιθί, ΝαΠΟ δυΐθηι Ἰρῆτι8 ξδοιξαΐομιν ἀθβηίδυηπβ, 1Ππυἃ 

Ῥοπὶ οἱ ἔποοῖ δὲ το]. ΔΗ ππΘ ΠΉ Παύαρινῖεα, αποά 6χ οοπ- 

Ἴχαυῖ5. [ὉΠ ανιῖ18. ἀῸ Του] τα θυ σοι αἴπηγ,, [αβάποοηάιϊ. [ὰ- 

Ἰσοὲ δὸ Πῆοπαϊ, ορῆυπθηδίαιια 8ὸ ἔθππαιαι; ᾳποῦ παιήαπθ 

6715 Γδγοίατῃ οἵ, Γασοοβ. οὐδίοβ' ἑθαΐ, δὲ αἴνθχα. Γαρἀποιξ, 

πποᾶ νογο οαίθοημ δ, αἴντμη ΑΠΙΈ, δὲ Γαοοοβ ογαο5 σι σηΐξ, 

ἐκ αυΐρηβ, ἀποπηδατηοᾶπμηι ἀϊχίπγηβ, 15 Βοραίθ ορῆττιοίίομοβ, 

οἱ {πὶ σϑμῖθιι5 Θα] ΟΠ. οὐ. Νοσαὶ δαΐθηι Ἱρῆτιϑ τιί8. δἵ-- 

Βάστιβ ἀοητρτιβ δὲ οἰτουγη δί18 σαΥμῖθιιβ, α1|68 σἰμιρῖναβ πο- 

χαϊποινέ: Ἠ685. ϑηΐπη. ΠἀροΙάα5, ἀδθηξθβ σθ ΤῸ Ῥαϊτοίδοίμομ οἕ 

δροβοιὶ δἀτηοάπτα ὉΡποχίοβ γϑᾶα!ξ. Βιπηρίο ρίξαν ἰδοΐε, 

οβ΄ νἱπο ἀϊΠαΐο φοΠπετα σοπνοηδί; [αίίβ8 δαΐομι ἐπονῖν, ἢ 

τη 6 1119. οἔϊαγνι αυϊάρίατι ΡΠ 1) ΘΟΘΥῚ5:; 1ἴα ἩΔΥΟΠ6 ΟΥΏΉΥ6 68-- 

[βοίαμ,. ἡιιοᾶ 6χ Ἰαρίβ ἀθηξρτιβ 86 σίηρίνίβ οἰγουμηῆχυτη 



ΟΠ ΒΙΒΑ͂ΟΝ ζ΄ 689 
ἙἘὰ- ματι. ΥἹ. [8.1 “ , Ἐά. Βαΐ. ΤΥ. (541) 

καὐ, χωρὶς. τοῦ. προσεμβάλλειν ὕδατος, τῷ οἴνῳ μῆ’ βλάπτοι-. 
τό. τις. τὴν πεφαλὴν διαρλυζόμενος αὐτῷ, βελτίων ἢ ἤ τοιαύτη, 
χρῆσις ὡς πρὸς τοὺς ὀδόντας τε καὶ τὰ οὖλα. τό Ζε μὴν μέ-. 
λὲ καὶ τοῦτο μιγνύμενον ἄμεινον ἐργάζεται τὸ μιιτὸν, ἐξ ἀμ- 
φοῖν. ἀρίστη δὲ; χρῆσις εἷς ἀσφάλειαν ὀδόντων, ὥς μηδὲν 
ᾧπὸ, γάλακτος βλάπτεσϑαι, μετὰ. τὸ προσενέγκασθαι μελα-. 
πράτῳ μὲν πρότερον, διακλύζεσθαι,. δεύτερον δ᾽ οἴγῳ: στ Ἐ 
φοντι. 

Κεφ. ΠΟ ἹΠπερὶ ὀξυγάλαντος.Ἶ. Τὸ δὲ ὀξύγολα 
παλούμενον οὐ βλάπτει. “μὲν τοὺς ὀδόντας, ὅσοι 7ε κατὰ 
φύσιν ἔχουσιν" ὅσοι δ᾽ ἤτοι διὰ φυσικὴν δυσκρασίαν, ἢ ἢ τινὰ, 
ἐπίκτητον διάϑεσίν εἶσι. ψυχρ ὄτεροι τοῦ δέοντος, οὗτοι μόγοο, 
βλάπτονται; “αϑάπερ ὑπὸ τῶν ἄλλων ψυχρῶν, οὕτω καὶ ὑπὸ 
τοῦδε καὶτὸ σύμπτωμα τούτοις ἐνίοτε χίνεταϊ τὸ καλούμενον͵ 
αἵἱμωδία, τοιοῦτον, οἷον ἐπὶ τοῖς “ἀώροις συχαμίνοις, ὅσα τ 
ἄλλα  στρυφνὰ “χαὺ ὀξέα; συμβαίνειν εἴϑε,, πρόδηλον δ᾽,. δτὲ 

αὶ ἡ χαστὴρ ἡ μὲν ψυχροτέρα παϑ' ἥν τιναοῦν αἰτίαν. οὗ 
σπτέττει καλῶς ὀξύγαλα, τῇ συμμέτρως δὲ ἐχούσῃ δύσπεπτον 

Του, ρον σοίατ.-- Οποᾶ- 8. οἴέαπηι, συ ρίατν ἴδγα τ ρα ἤαηι, 
δι οαρπΐ, τι. συ]. ὙΠ ΥἹ. ΘΟἸ Πα ΠἸΟΠ6. τοσι οϑεπᾶαξατ, ΤΩΘΗῈ5 156 

ἀοπξίοτι5 δὲ βίπρίνί5 ΘΟῊ ΓαἸτιουῖξ; ψονπνοϊδταξα. δὲ. τη61 τίπο. 

Ῥουη πίπηλ τη Χ θυ Δ ΠῚ. 6 ὈΈΡΟΘΙΘ τεᾶαις παρ οσοτα. Πα 

γϑΡο ᾿“ἀοπξίτιχη 1ποοϊαχαϊ εξ! ἘΠΕ [Πχηττιαι ἄνοτνίαβ. ἸΔο15 ̓πλαχίαβ.. 

Τιουῖε ρχαοπαϊιπι, ἢ απ Ῥοῆβ Γαπαρίαχα ἐρίατα. Ῥυΐπαο. τη6]1-- 

οταῖο, ἀεϊπᾶθ νίπο δἀβηυϊησοηξα ο5 οἱ Πχδΐ. 

ἀρ. ΧΥ͂Ι. [Ὁς δοϊᾶο Ἰδοΐ6,1 - Αοἰάππν ααΐοπι 166; 

«ποῦ νοσεῖ, ἀοπΐοβ φυϊῆθηι, 41 ΓΑΙ έθηι Γδοαἀπιχηῃ τι ἐν ατη, 

Βαροπέ, τ} οβδπαϊῦ:, ατ σοῖο διε ΟὉ παξογδίθιι ταΐοτηρο- 
ὕίθτα, αὐῖ δαςοἰ αὐ γ) αποαιρίαπι αϑδοΐαμ πο Γαμὲ Βῖρι-- 
αἴογθδ, ἘΣ [0]1,. τι δὉ δἰοχυτη Ῥριξίδοσυτα ΟΟΟΌΤΓα, τα Ὁ 
μος φαοηᾶθ. οβδπάππέαν; ἀοοίαϊξαιιο 115. ποπυτσταῦαυα ἔγαι- 
Ῥίομια, αποᾶ [προυθη πιομηίχιαηξ, απα]6. Ῥοΐ! οἴχῃ τπουουτηι 
Ἰπτηγη τι ΟΥ̓ ταν θὲ ΔΊΟΥ) ΟΥ̓ ΤῊ. ΔΟΘΣ ΡΟ εἴ. ΔοΙ ἄουυ 

, Θγθμἶτο. οοπίαον!ε. ΠΙπὰ ζξουα Ῥεγίρίσατιπι εἰς, «πο νϑησ- ΄ 
ἔσιουϊα5, στι ααν]8. ἄθ σαι 6(- “Εϊρίαϊοσ, δοίάττη ἰδὰὸ πομ᾿ 
θ6 1186 εοῃδβοῖξ, ἐθηιρεγαΐτβ σεΥο, ἀπάτην δθδτε, οοπῆοῖξ ἔαπτθτι 

ΘΑΤΈΝῸΒ ΤΌλς, Ψιν Χχ ξ 



θρ0. 1 ΑΔΉΝΟΥ ΠΈΡΙ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΔῊΝ Α͂Ι, 

1. Ομασί. ΥἹ. [582. 586.1 Ἑὰ. Βα. Υγ. ὅπ. 
μὲν, οὗ μὴν ἄπεπτόν γεπαντάπασιψ. ὅδαὶ δὲ ϑερμότεραΐ εἶσε 
τοῦ προσήκοντος 7αστέρει, εἴτε ἐξ ἀρχῆς; [285] εἴτε ἔκ τιχὸς 
ὕστερον αἰτίας εἷς Τοιαύτην κρᾶσιν ἀχϑεῖσαι, πρὸς τῷ μηδὲν. 

βλάπτεσθαι καὶ χρηστοῦ τιίζος ἀπολαύουσιν ἕξ τῶν τοιούτων' 
ἐδεσμάτων. αὗται ζαὶ προψυχϑὲν αὐτὸ διὰ χιόνος περισελά- 
δεώς ἀλύπως φέρουσιν, ὥσπερ καὺ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτών 
ἔδισμάτων, καὶ δηλονότι 'καὶ τὸ ὕδωρ αὐτὸ, παρασκευασϑὲν 
ὁμοίως. ἐφ᾿ ᾧ καὶ ϑαυμάζειν ἐπῆλϑέ μοι πολλοὺς τῶν ἰατρῶν, 
ἀποφῃναμένους ὑπὲρ ἑχάστης τροφῆς, τῆς μὲν, ὡς ὠφελούσης 
ἡμᾶς, τῆς δὲ ὡς βλαπτούοῆς, εὐπέπτου τε Ξαὺ δυσπέπτου, κα- 
κοχύμου τε καὶ εὐχύμου, τρὀφίμου τεχαὺ ἀτῥόφου; κἀκοστομά- 
χοῦ τε καὶ εὐστομάχου, καὺ κοιλίαν ὑπαγούσῆς ἦ ἱστώσης, ἤ 
τιψα ἄλλην ἀρετὴν ἢ καπέὰν ἐχούσης. ὃπέ τινῶν μὲν γὰρ ἔγχω-- 
ρεῖ φάναι, πᾶσιν ἀνθρώποις εἶγαι κἀκόχυμον» ῆ δύοσπεπτον, 
ἢ κακὀστόμαχον ἔδεσμα τόδε τι, περὶ δὲ τῶν πλείστων οὐχ 
οἷόν “τὲ χωρὶς. διορισμοῦ διὰ προφάσεως. μιᾶς ἀληϑεῦσαι. 
μαμροῦ δ᾽ ξξ ἀνάγκης Ἐρ δ᾽ τοῦ παντὸς Δ: γφαφόν: 

Εἰϊατιγθαχη. (οπίσα Ὑ ΘΠ ΤΙ ΟἿΣ 71α δ᾽ ὀαμἀϊοτοθ, πν δ᾽ αὐ 1η1- 
ἰῖο ἴαῖο5 ξαουϊηΐ, ἔνε ἀ αἰάρίϊατα οατιία ροῖοα 1π βαήν ζειή- 
ῥεεῖδπι Παΐ ἀἀατιδε, ργαθίουααθχο χποα Ἡ] ΗΠ 8} Μυ ιβϑεπιοας 
6 11118 Ἰαδαπχξτιτ, σοτητήοο. ἐἴδτν ἀπο ἕγαααΐαυ. Οὐ 
ἘΣ ἀὐδφαο δοϊδπτα 146 ἡρίτπη. οἱ Ροιιπι αἰ ἶνα ῥα δ σθύα- 
ξατα. ᾿πἀο]θηΐθσ [ουτπτί, «αθυπα ποτ δὲ. Π1ὰ Ῥ᾽ουααμὸ 1. 

δϑῆτιβ 6116, δἰαιοθ ἀἄξο δαπιάτα Τρίδηι τιν πο ῥρσδερατὰίαηι. 

Οὐδοῖτοα δι ΤΊ, Γαθ Ρ]οτοδαπδ τηϑάϊοοβ, 4π1 46 ΠΉΡΙΠ 18 

δἄπ115 Ῥτοιτπιοίατππξ, Ὧοο. φαϊάθηχλ ὩΟΡῚ5 818. πεΠ6, απ 

ψΈγΟ πΟΧ ΤΠ, Ῥχδβίοτθα δα οοαιοηάαγα 2016 δαὶ ἀϊ81ο11ς; 

γαλ]ὶ Γποοὶ δῆ δαΐ Ῥοπῖ, χρϑ ἢ πὲ Ῥατοὶ εἴθ δι μτοπΙ, 

Πουσδομο σοπναπῖσο ἀπὲ δάνου[αυῖ, δἰγτπ ἀποεῦο δὰξ Πἢδ- 
τῷ, αὐξ ΔΠατὶ ἀἀάχαν5. νἱγέπθομι ντξάτηστια ΟΡ ποτ. 6 

αἰ δαθάατη ὁεχίθ ΠΟΘῈ Ῥξοπυπιοίατθ, Ὧοο (οάάαηη Θἀ απ 
Θπληῖρ5. ποτα θῈ5 ῬἩχάνὶ 6Π{8 [υοοΐ, 6! δ΄ σοφιιεπάτηα α1Ὲ- 
Ταῖς, ἀπε βοίαδοῖο ποχίατη: ἄς ῬΠανίηΐ5 ἕατιθα βοτὶ ποῖ 

Ῥοίεί, τὶ ππϊοθο οἀϊοῖο. οἰἶγα α]]ατὴ ἀπο ὁπότ γ τ ρτο- 

ῬΌΒΟΙΕΒ. -Οἰρτουτπῃ, ἅπαπη Ἀθοο τ]ὸ Ἰοῦῖρα Κι εἴδξ οὐ α- 
ῃ 



παῖς τιβιβαπονῖς, τοσρου τ δρᾷ 

ἘΞ: Ὅδιοτε, ΨΊ, [585.]  Εδ. Β81. τ. 151} 
ΠΣ ἡμῶν ἕφ ἑκάστου τῶν ἐδεσμάτων, τοὺς ἀπὰ τῶν φὺ: 
σικῶν ̓ πκράσεων διορισμοὴς ἐπριτήτων τε ιδιωϑέαεων, ἄμεινον. 

εἶγαε ἄν δόξειεν, -οϑόλου. μὲν ἐξ ἀῤ ἂρ ὀχῆς: τῆς διδασκαλίας ἔξγιδεῖξε 

ξαὶ τὴν μέθοδον, ὥς: ̓ξποιήσαμεν, ἐνυξῷ" πρώτῳ τῶνδε. τῶν; 
ὑπομνημάτων, ἀπαμιμνήσκειν δ᾽ ξήὶ τῶν χατὰ μέρος ἐγίοτε; 
ζαὶ μάλίστα ξφ' ὧν ἤ φύσιρ οὔχ ἁπλῆ, ταϑάπερ ἀμέλει. χάἀπὺὸ 

τοῦ χάλακτός ἐ ἔστι, συχζειμένου μὲν ξξ ἐσαντίων οὐσιῶν τειζαὲ 
δυνάμξων; ὁμοϊομεροῦς: δὲ φαινομένου. Ὑτρός 7ε τὴν αἴσθησινο 
οὕτω γὰρ αὐτῷ συμβαίνει, πῷν. κάλλιστον ἡ ; παρὰ τὴν τῶν: 
χοιλμῶνγ, διαφορὰν ἐ ἐνίρτε. μὲν ἐπὲ τούτον ὀξύνεοσϑαι;. “νεσσωώ-: 
δὴ. δ᾽. αὔϑιο ἔξ. ἑτέρου. τῆν. ἐρυγὴν ἀϑαπεέμπειν,, καίτοι: 7: 
ξναντίων ᾿“διαϑέρεων τοὐδῶν,- “αϑὶ: ὅς. ὀξῶδες ἢ: φισσῶδες. 

γίνεται τὸ" κατὰ τὴν τοιλίαν ἀπεπτηϑόν.. Ὁ ἥ μὲν! γὰρ ἔνδεια 
τῆρ᾽ ̓ϑερμασίαξ'. ̓ὀξύνειν ἀὐτὸ. “πέφυκεν; "ἣν δ᾽ ὑπερβολὴ γεσ 
δοῦν... γίγνεσαι: δὲ ἃ ἄμφω ταῦτα τῷ γάλαξτι διὰ τὸ μή μόξ 
ἡὸν ἔχειν ἑ ἐν ἑαυτῷ τὴν: ὀῤῥώδη φύσιν; ἀλχὰ καὶ τὴν΄ λιπαρὰ 
κάλ ἐὐνα ἘΠΊ 3, ἐφέροντο: ὁ ὝΗ ϑιθ ἯΙ ΑἸ ἘΡΗ ἘΝ 

ἘΞ πὶ πῃ ἠπρυῆν οἄπηο. ἕατα ἘΡΕΣΣΣΕΞ ἘΣΘ ΞΕ ΉΣΣ 
αὔπήν. ἀοατ ἢ ΐτουτιπα. Αἰ θοιι στη .: ΑἸ Ππο οι65. δα ον ΠΙΤ69 

τῆδβ; Γαὔἶτι5 ΤΟΥ Ὲ Ὁ στα πντιβν(απευπαάπτιοῦτηνι 1 γάτλο “Πο:- 

ταπὰ: ὁοτητη θη βυϊουττη ἐβοϊτη 5) "8 ΤΠ ταί νον ΓΑἸθχὰ χα ἀδτ 

Ἐοιῖτι5:: ἀοοίγηα 6 τπθεποδθτη οἴθηᾶθτθ, ῬΟΙΈ δυσξθηη 1; Ῥ τ τα 

οὐ]αυῖρυιβ που πα πα πᾶτη. 68: δα τηοιμουταῖη. τ ονυθοαγε, ρυδθς 

Γερχα ἴπὶ 1157. απ ποῖι ΠΥαΌ]1οῖ5ῬΕπανέ πταὔπαν δ; ατίά 115: τι τα 

ΘΠ 180, δ᾽ ἀπο: τα ἃρίμγτιδ: (ἀσᾶς ἐαγθεπ, ΓΕ Ὶ Γαΐ ̓χατάθηα 

Πυ]αυο ἀρρατεῖ, 6πξ ἄγου θ᾽. Ἰαήμθῃ {ὩΡΠΔΩΉΪΒ. 60. Τλοα] ταῦ 

Ῥὰ5 εἢ οοιηροβίσιη;. Ἠΐπῖο πδηιαῖθ, ϑεδτη Π'᾿ ΟΡ μηαμ1: Ῥπουτξ, 

Ῥτο ἀϊνεσία ἑαύῆραι σϑαΐ το ]όστίμσι πδέπανα ᾿Δοσία1:,. τἱὲ [αξδγ 

ἄἴππα ᾳαΐάοχ ἐὰν μος δροίοαϊ, δἴταβ ὕετο ξαχηο νγ΄ 86 π ΟΥτῖες 

Ἰαπύπιην υτιοίαιττι: 1. δἰέογο [γ Γαγη. δε ἐαξ- ἘΣΘ . ΘΟΠΈΓΑΥΙΣ 

ἔαπε αἴἴδοξαβ, βεοιπιάπηι τἀποθ, σποα 1η- νη Ἴοι]ο. ἀοπ. ἔπε 

ποοΐπηῃ, δοιάτη᾽ ατιξ βιγηοίαγ ονδαῖϊε: Παϊάειν σα]ου 5. ἢτοὸ5 

Ῥία τὰ δοουϑιῆ, ἐϊπιδάδη δα θη} πῶ 5 ἢπὰ τ ἀοτϑη 86 [Δ- 

χστη ΨΟΥΕΣ: “απ ἅπο Ἰδοῖἱ ουθηΐηιῖν «αΐᾳ 1 [6 ποῖ γποάο 

ξογοίαγη παίασατη, ψευιπῶ εἴδατα ῥἔησαθην. ἐξ ρα αοίανη, σρη τ“. 

το. ας οοτίβ. ἄ6: οαπσία δοίυτῃ 166 φαϊάοηι, ἢ 1 ψ πη τ 

Ὁ» ἸΚΟῚ 



᾿θ902  ΖΤΉΔΉΝΟΥ ΠΈΡΙ ΤΡΟΦΩΝ “ὙΝΆΜ. 

ἘΠ. ὍΒατε. ὙΊ. [585.]. , Σὰ, ΒΑΓ. (6. 

οὐδέποτε “ψισσῶδες ἀπεπτηϑὲν γίνεται; κἂν μάλιστα εἶρ' χο- 

λωδεσξάτην. ἢ ἢ ̓πυρίἰοδεστάτην ἐμπέσῃ ἀρελῥεί, οὔτε γὰρ ἔτε 
τὴῦ ϑερμὴν. καὲ δριμεῖαν ἔχει. ποιότητα: χαὶ δύναμιν, ἤ9 μετέ- 

χεὶ τὸ ζάλα διὰ τὸν ὀῤῥὸν, οὔτε τὴν. λιαΐξαράν: τε καὶ μετρίως 

ϑερμὴν. ξπέατητο:. "διὰ τὸ ᾿λσαρὸν. τὸ. ὃν. ἑαυτῷ; μόγον. γὰρ 
ἀπὸολείπέσαι: κατὰ τὴν ἀσιαὔτην. σπευασίαν τό: «τυρῶδες, οὐδὲ 
Τοῦτο. τοιοῦτονι φύσει, ὁποῖον ἐξ ἀρχῆς; ὑπῆρχεν; ἄλλ ἐπὶ τὸ 

ψυχρότἔρον. ἐκεετράμμένους.. :ἀρκεῖ τὐιχάροῦν ἐπ᾿ ὀξυγάλαξετος 

εἰϊρεῖν";. " -ὀτεν ψυχρόν, ἐστι "καὶ. παχύχυμον.". ἕπεται γὰρ τοῦ- 
τοις. τὸ: μηδὲ ϑᾳδίώς πέξτεσθαι πρὸς. τῆς. συμμέτρως ἐχούσης 
“ΕΞ τοῦ σώματος" ̓  δ. ἐκείνην. γὰρ ἀναφέρεσθαι τὸν λό: 

χοῦν ἠξίωσα. 'πολλάκιδ, ἤδη ἑατὰ τὰς: ἐμὰς ̓ πραγματέίας;" ὅταν. 
ἁπλῶς ἀ ἀποφαίκωμαί. αι υπκαὶ, μέντοι καὶ τὸν: μὸν. ὄνομαζό- 
μενον ψυμὸν, ιοὔ Ξὴν φύσεν-ξὐπερόσθϑέν τε. διῆχϑον, ἑτέρωϑέ τε 
κατὰ τὸν στροηγούμενον λόγον Ξξξηγησάμῆν; εὔλοχόν, ἔστιν. ἐπ 
τῶν»τοϊούζων ἐδεσμάτων. τεχεῖστον “)γενύξοϑθαι.". χρήσιμον δὲ 
εἶναι. τὸν ἔδεσμα τοῦτο «ταῖς πυρώδεστέραιο, κοιλίαις οὐδὲν 
ΞΕ, ὉὉ ΕΣ ταῖς ψυχροτέραις ἐναντιώτατον. οὗ μὴν 

τ ΤΟ Σῖοτι 23. ΣΙ Τὰ" [ΕῚ 5. δεῖ ἐ 

ϑαϊεὶ αἰουί. ΞΘ ΝΣ ἀη πὐδούοηι ιομέδεερο βουϊηνς 

χρϑια; π- πὰ ὈΠΊΟΡ Πγυτῆνι. ας Του σον ππσπτ σθαι οα πἴπὶ 1ποῖ-- 

“Δουῖε,.» Φαὰθ, οπίτπ οδύα Πἴι5. σα“ ἀδτη -δογοίπαπο, ααπ αίθαν ὦ 
αδ΄ Ταφυ]ταΐουα, χόιπιθέ,  ατιδτη ἴδ ἃ Τόσο παροξ;. πθο Ῥαπιρτίθπε 

δὲ πηθατοουθθ. οοἸἀδγης . ἀτιαῖη. 166. ἃ. Ῥίπρτιοθίηθ, απᾶδ ΠΡΌΣ, 

ἔχιοίδ, τ Πα 60 αἵ; ει Τα τ] ὐδοδηῖο ει ̓ϑηΐην. ρυαδρατὅποπο. [οἱ 

τοιϊπ φαΐθαν οὐ Γθο α- ἐπΡ Π πέτα, -οακτῖς ἐρία πιοποο)τισάδιη πδίῃ- 

Ἐ816,. ΟΠ] 8. ἃ ἀτή 16: ΠΕ, [6 α. δὰ Ῥρϊριᾶταβ οοὐνονία.. - ΤΆ 48 

48: αὐἴάο; Ἰαϑξθ. αὐ Ἐ1 8, [ἴθ οους «δα ξρισιἀθτα εΠ δὸ οταία 

ἕαροι! ἤνάθο ὁπΐαν “ἐθααίξαγ, πιὸ ἸΡΓαπι ποτ ἔβοῖ]ο. 4 ΘΟΡΡΟΙ6 

χηβ ΛΑ 8 τί θθαρ υ δὲ το  Πολαταν: 88. θην θηΐτι 1π οἠππῖριβ τιοῖβ 
ὈρΘυΊθα5 9.. (ζυτη8. ΑἸ: βγη ρ] οἰ βοτ. Ῥυουτηιοῖο; ἴδθρο “7651 
χαουπῖο δα. ΕἰΓ6 Τοίδυοη ἄτα. Οπΐ τοβυη Γποουηη. φέπαττη; 

ποτ -σοσϑηξ, (οὐὔι5: παιπέραυα ἕθῦι. ῬΥϊὴ5. 1101 ΔΧΡΟΓ[αῖ, Τὰ] 

οἴδαα τν ΠΡγὸ πρθυϊοῦς ἄς 60 ἀπ ουτ,) σοι δι οτιθτιγη δὰ 

ἀβααϑυποεῖξ οἵθ15. βρ ἄθ δϑἠήθνατί. Νοη ἀρ8. τὸ -απΐοπι ᾿δατι- 

᾿οπα  Β0 6. ΟΕ ΗΠ ΠΠγοῖθ - υοα τ οα]5. 6ἢ ὉΠ16.:.- πποταααπαδαιηῖι 
ἑοιριἀϊογέοτίβ αν εν ΕΠ χηζηῃ..  1ὰ ἕλτηθας 2. Πυιρα]18. οἱδατις 



᾿ ᾿Ε51Β, ΔΙΟΙ͂ Ζ το ᾿ς δρ8.: 

ἘΔ. ὍΒατι, ὙἹ. [585} 584.} πᾷ, ΒΑΓ, ἴγ. Ὁ66:2 

οὐδὲ τοῦτο δεῖ καϑ'. ἕραστον τῶν ἐεμότον γράφειν, ἀλλὰ 
μιμνήσπειν ἐπί τινῶν μόνον, ὡς ὃ τοιόσδε χυμὸς, ὁποῖος ἐξ. ὄξυ- 
γάλακτός τε καὶ τυροῦ. [584] χοαὶ τῶν παχυχύμων ἁπάντων γίξ 
γνεται,, λίϑους ὃν ̓ φεφροῖς πτέφυε 7ευυῶν, ὅταν ὦσι ϑερμότε- 
θοι τοῦ δέοντος ἤτοι: κατὰ φυσίπὴν δυσχκρασίαν ἢ ῆ ποτά. τινὰ 
ἄλλην ὕστερον ἐγγενομένην αὐτοῖς διάϑεσιν, οὗ μὴν ἀνὰ, λόχον 
γε τῆς ϑερμασίας. τὰς: διεξόδους εὐρείας. ἔχωσιν. - - οἵ γάφ 
τοι ψοσωδέσταται πατασχευαὺ τῶν σωμάτων ξξ ἐγαγτίων τῇ 
κρᾶσει σύγκεινται μορίων, ὧθ᾽ εἶναι" ̓ 7αστέῤα μὲν; εὖ τύχοι, 
᾿ϑερμὴν ὑρανΦξνς ἐγκέφαλον. δὲ ψυχρόν. οὕτως. δὲ καὶ πνεύ- 

μῶν ἐνίοτε “αὖ. ϑώραξ ὅλος ψυχρός ἔστιν ἐπὶ γαστρὶ Ξϑερμῆ. 
πολλάκις δὲ χαὶ τοὐναντίον ἕκάστον μὲν τῶν ἄλλων ϑερβμόει 

Τέρον. ὑπάρχεε τοῦ: δέοντος; . ἤ: γαστὴρ δὲ 'μάνὴη ψυχροτέρα, 
ϑερμότερον. δὲ τὸ ἧπαρ, ἐπί τε τῶν- ἄλλων, Πρρίῶν ὡσαύτως: 
διὸ καὺ κατ᾽ ἀρχὰς ἐδείκνυον," ὠφελιμωτάτην εἶναι τὴν ἐτερὲ 

τῶν ἂν τροφαῖς δυνάμεων διδασκαλίαν, ὅταν ξξηγῶνται τὴν 
καϑ', ὑγρότητα. παὺ ξηρότητῳ “καὺ ϑερμότητά; -καὶ ψυχρότητα 

᾿ 

ἅπουι οοπνοηϊν ἀά!ου ΡΟ γ8.. [εᾶ ἤπ «αϊδυβᾶατα χη οχ 1ΠΠ6: Γῆ τ: 

φοχιῖ, απο Πιιοοιβ. οἠπιϑπιοαί;" απ6 15. οποᾶο Ἰαοέθ, οὐίδδ 

οἵ οπαμτθτιβ. ΟΡ α ΠῚ Πποοῖ οατι115 Ῥγονθαξίυ. ΘΕ] ΘΏ]Ο 5. 1π᾿ χοπῖρας 

ΓοΙδὲ ρίρποτθ, ἀπτηπ ΗΣ οϑΠ ἀίογο5 πῆ. “ποτὶ ἤγα ο΄ πᾶ- 
Τυγδίθυη Ἰματθιρθυΐθηι, ἤγα ὁν΄ ΔΠτιπ ἀπο ἄδτα αἴβοξπτι 1ρἢ 8 

φῬοῆδα τηχαέτιη; ποῖ ἴδηπθη ῬΥΌ ΟΔΙΟΤΊΒ.. χΠθἀο τηδαΐττπι 

ἀχαυιβίπιβ. Ἰαῖοβ. μαρϑαμξ,  (ὐογροτίαμ. ὁπ ΟΠ οσ 65; 

αὔδς ταουῖ5. τηδπίγηθ Γαπξ ὉΡ πο πῖαθ, 6 Σ Ῥαυρτις σομ ταυτὶ 

Ἐεπαρουδυπ θυ “οΟΥ στα ἔχ τ. αὶ τ. 15. ἢ ψέδ υἸουΠτ5: δάτη6-: 

ἄπται δὲ οαἸϊᾶτι5, φογερσταα δον ἐριρί τι: ρατὶ τθοᾶο δἔ 
Ῥαΐιηο δϊαπαηᾷο ἂς ἰοΐπ5. ἔβόσακ. ΕΊ σι άτιβ -ἐ ἢ, τσ ευϊ τ Ἰ 6 1118 

εἴξετα σα]1ἅπ86ὸ)' ἘΥΘασθΩξεΡ σατο. σομίτα ὄνόμϊε, τὰ. Ὁμληλα, 

ΑἸὰ [ο]οοὶ δοαῦο δυΐ οὐ ἀϊονα, [ο]115᾽ δὐΐουα ᾿σϑι νος 

Φριριάῖον δὲ, πορὰν νέσο οαἱαϊαβ; δἴατιθ π᾿ 8115. ραγ τι 

Πα ΠτοΥ. Οὐδρορίοσ ᾿ηϊεῖο οὔατα ᾿πουτιγια5, ΕΠ Πγηθα 

εἴϊε Δοοίγίπιοτα, πᾶς ας Του Δ Ρτι5; ατ186 Δ]Δπ θη 15 Ἰη Γαΐ, 

ἀγααιξ, φαῦτῃ 665. ἀἰβογθη 65. Θχρισαξ, “ατ|66. 1πι Βυχητάϊταΐθ 

-Γρροϊαπίατ, εξ Ποοϊίαΐο, εὲ οα ἀστεῖα, δὲ ἔριριατεάξο, ᾿γδείεχεα 



᾿ δρᾷ ΤΑ͂ΔΉΝΟΥ ΒΕΡΙῚ ΨΈΘΡΕΝ ΖΦΎΧΝΑΙΪΖ. 

ἘΠ. ΟἸατξ, ΥΊ. [584.1 ἿΣ Ι -Ἐᾶ; ὉΒΆΤ, ΤΥ. (ὅέι, 545.) 
διαφορὰν, ἔτε τε τὸ γλίσχρον ἢ ἢ παχὺν τῆς οὐσίας αὐτῶν; καὶ 
περὸς τούτοις, ὥς: ὁμοίομερές ἔστιν, εἴτ᾽ ἐξ ἐναντίων. ταῖς (δ) 
πράσεσε- σύγκειται; ᾿καϑάπερ τὸ γάλα: σερὸς δὲ -τὴν τούτων 
διάγνωσιν ἔχ γῆβύ ὀσμῆς "“ἷ“παὺ τῆς γεύσεώς; ἔτε τε τῶν ἄλλων 

συμπέωμάτων ἔφην: ἡμᾶς ποδηγεῖσϑαιν περὺ ὧν ἂν ἀρχῇ τῆσδε 
τῆς; πραγματείαξο δάβιθονς, ὥσπερ “αἱ νῦν ἐπὶ τοῦ ̓7άλαχτος, ; 
ἐπιδεθενυς αὐτοῦ. τὴν. φύσιν ἐξ ὧν ὄοχεί. συμπτωμάτων, τἤτοι. 
ϑερμαϊνόμεψοῦ; ἢ διὰ πυτίας πίηγνύμενον»; ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως 
διαξρενομένών τῶν. μορίῶν ἀὐτοῦ. διαὶ 'Ζάρ ἤ: σχέσις καλουμένη 
τοῦτο ἐργάζεται χωρὶς «τῆς σευτίάρ, ὅταν ἱκανῶς ϑϑεῤμήνγαντες 
δὸ γάλα -καταῤῥαϊνωμεν, ὀξυμέλετι: ἀξ χθές ταὐτὸ δ᾽ ἐργαζό. 
μὲέϑα. χαὶ δι .οὐγομέδειτος.: ἐνίοτειδὲ καὺ χωρὺθ᾽ τοῦ καταῤῥᾶ- 
ψῶι τὴν οὐσίαν: αὐτοῦ: "βαϑεέντες.. εἰς. ἀγγεῖον ὅδωῦ ἔχον ψυ- 

: χρότατον, ἐργαζόμεϑα. της σχίσι᾽, ἄνευ δὲ “ξυτίας. καὶ τὸ 
ἑετὰ φὴν ἀποχύησιψ: ἀμέλχϑὲν. αὐτίκα πήγνυται;. ᾿πωρωϑὲν 
ὀπὶ ϑερμῆς. σποδιᾶς ὀλίγίρ. χρόνῳ. “καλεῖν. δὲ ἐοίκασιν οἵ'πα- 

εἰ λαιοὺν κωμικοὶ: τὰ τοῦτως: ἡταγὲν γάμο πυοίαστόν᾽ οὗ δὲ παρ. 
ἡμῖν ἐν 4σίᾳ πυρίεφϑον ὀνομάζουσιν αὐτό. τοῦτο μὲν ἀκρι- 

βαβἢανῖδο Ἰρίοτασα Ἰδαΐονα ἀξ ἐγαϊαηος, αᾶ,μαδο, αποᾶ αὐ 
, ραν, 68, 46 “ᾳἀπονοσοίατ. δι 6Χ- Ῥϑυῖρυβ Τοηηρθγαταθηῖο 

Ὀοηΐναηβ σοιαροβύυχηί;. -οὐήτβ -δϑηδυῖβ δ 16ς.: -Αἀ Βοσυτα 

Ῥουτὸ οἀϊρυοοηθηι. ἀτξν, τιο5. ππαην. ἅπποὶ σαπη ΤΟΥ Ὁ] ΘΟ ἰατα 

8ὸ δαθαη, ἕατα εν 4116 ὑγιαρτοναδῖα,  ἄς᾽ φαΐ. 5 «ὅπ οροτὶδ 

Ἐυήτιδ 116. ΕΠ γ τᾶν ταϊὰ σατο αποαῦιθ (1. 16 61:6: "675 σδμασ αν 

οἤεπᾶτ ἐκ 115 Γγιηρίουαθθυβ.,, ἀπ66..61 .«δροϊδατιξ, πατιχὴ οα]6-- 

Ἐϊ,. ἀὐλιφοισαϊο φορτίον, οὐ 4119 πονὴβ Ἰποθο Ῥάτίεβ ἱρῆτιβ 

Γρδουυαιατίπτ'; δίθιγ Ὑ61 οἰΐτα οὐδραλτην. [ο1ΠΠ| ,: ααϑηα. νοοαιΐ, 

24 οἰβοῖξ, φαστα ἸΔῸΠ᾿ ἀρατιάθ σατο, οσ τα 6] ξεισισ μι 1. {π|16-- 

γηΐδ.  Ἴάοπα «διΐατν Ὑη1710. εἰβοῖτηπβ. ᾿ Γαϊογτάτη φΕἴδτῆ" οἶδα 

ὉΠΊαν, Πφαου 5.1 Πα τστιθην, ναἴδ ἔξ οἱ ας Πτιαγη φαπδτα ᾿φοχε- 
Ἑὐίουνῖο ὰ ἴαο ᾿ἀοιος τρίτστη ζοϊιάπηπθ, Βγαοίδυθα θπθ᾽ 
ἐόῤεσιθο- ἃ 140. ἀυοᾶ: νοΐ εἄϊξανη ξοθίστ -Ἔπγα]ίατα . ζιίοΥἹΐ, 

Ῥγο Β΄ ὉΟΠΌΓΘΙΟΙΣ, 8 ΠΕΣ ὈΓΉΘ 65. ΕΠ 405. Ῥαυυπιρον οαθτ 
ξαῦ! νιδεπξατάπο τ Ἔἕουδβ' ΟΌΠΗΟΙ 146 Σέ σοδοξιτ, Ῥ τι τμι 
ὩΡΡΘΠΑΠδ 9 . ἦτ .βα6 -ουέοην ἀραᾶ τποᾶ Ὀυτίορμέμυτα ὑρίατα 

ποτα παηΐ. - Τὰ ιπάεην Ιαὸ στατνο, ἀν 118. Βα τι ο Ρὰ- 



: ΒΙΒ4ΊΟΝ. δ',  β9ὅ 

«ἘΔ, ΟΒατε, ΤΊ, [5841 - ες 44, Βα, ΤΥ, (Θ42.) 
τβῶς ἔστι γάλα χωρὶς οὐσίας ἑτέρας: τον δὲ μέλε μίξαντες 

αὐτῷ διὰ πυτίαρ πήξωσι , χωρίζεταε: μὲν ἐν τῷ ἔρχῳ τὸ 
λεπτὸν καὺ ὑδατῶδες αὐτοῦ, προσφέρονται δ᾽ ἔνιοι τὸ πε-. 
πηχὸς αὐτοῦ μόνον: σύγϑετον ὑπάρχον ἔκ τετοῦ τυρώδους ἐν 
τῷ γάλακτι καὶ τοῦ ᾿ϑερμοῦ καὶ τοῦ πυρώδους ἕν τῇ τῆς πυ- 
τίας δυνάμει χαὶ τοῦ μιχϑέγτος αὐτοῖς μέλιτος, ἔνιοι δὲ καὶ 

τῷ παγέντε τὸν ὀῤῥὸν συγκαταπίνουσι, ἤτοι 7ε ὡσαύτως 

πάντα μετὰ παντὸς, ἢ ϑάτερον αὐτοῦ πλέον ϑατέρον: ᾿συμ- 
- βήσεται δὲ δηλονότι τοῖς μὲν μᾶλλον ὑπαχϑῆναι τὴν γαδτέ- 
ρα, τοῖς δὲ ἧττον, ἀνάλογον τῇ ποσότητι τῆς ὀῤῥώδους ὑγρό- 
τητος, εὔδηλον δὲ, ὅτι καὶ τραφῆναι τὸ σύμπαν σῶμα μᾶ- 
λον μὲν ὑπάρξει τοῖς τὸ πεπηγὸς μόγον ἐδηδοκόσιν, ἧττον δὲ 
7.3 συχεαταπιρῦσιν αὐτῷ τικαὶ τῆς ὀῤῥώδους ὡγρότητος, ἔτε 

δὲ ἧττον, ὅσοι τὸ μὲν πεπηγὸς ὀλίψον προσηνέχζκαντο,, τὸ δ᾽ 
ὀῤῥῶδες. πλεῖστον. οὕτως δὲ κἀπὺ τοῦ μετὰ τῆν: ἀπεοκύησιν 
“παγέντος, ἤτοι χωρὶς μέλιτος, ἢ σὺν αὐτῷ, διαφορά τις οὗ 
σμικρὰ γεγήσέται.. δυσπεπτότερον 7ὰρ ἔσται καὶ ποχυχυμό-- 
τερον, ἔτι τε βραδύτερον εἴς τὴν τάτω διέξοδον, ὅταν μὴ 

“ἀπιΠ1: απτῖτ δτΐθυ 116116 ἡρῃ αὐηλπίο ΡΟ δοαρπττη οορτηξ, 

Βοος πίᾷοπι ορθσθ, απο ἴῃ 60 ΘΠ ἔθηπο δὲ δαποίαμι, ἴδρα-- 

Ταΐαῦ, Οπΐδαγη αὐξθη οῃ ἱρίο. ἀπηξακαῖ, αἴοα οοαρίτισι 6, 

ταδηδππε, απο ρα 6χ οαἰδοία ἸΔοβ ΓαρΡαηα, ραυῖτα 

“ἜΣ οαΠΠᾶα αἴαπο ἴρηθα οοασ! ] [Δου]ξαΐο, αι τμι οχ σῆ 6116 ἱρ 5 

Δαπνχίο οἢ σοπηιροπέαχα. ΑἸ γθγῸ τιμᾶ οι 60, φποῦ Θοπτ 

οὐονη, Γοσυ αποάπο ἘΡΑΠ ΒΡ] αὐτιηξ, 1ἄστια δ] Ῥαυίον τοίΐτισα 
«οὐχα, τοΐο, δτιΐ ολβθυτπν ΠΟΥ φορίοπβ; δοοϊἀρίαμθ, δε 41115 

ταῦ 6: 1ΑΥσῖτβ, 81115. ΨΕΥΟ τλ111|5: Ἰ ντιβ ΤΡ ἀπιοαα;, Ῥγυόροῦ- 

ἀἰοπθ. απϑη ΜΓ 8 018 ΓΟυ ΟΠ. Ἡτιμ]ον]85, ῬοΥΓρισαππι ρχδθίθυεα 6[Ἐ, 

«πο δοταμα φοῦρπβ8, 4π| ἰοϊαχα ἐᾷ, ποία οοπογ ξυμ ΘΠ, οοπη--. 

οαουιηΐ, δύ Ρ]115 πα τη, χηΐλητι5 ΨΕΙῸ ΘΟΥΤπι; απὶ ππα 

οαχα Τρίο ἴεγοῖ Ἡπμιου5 ατϊάρίατη. ἀοο!πΠπθυῖαΐ, εὖ τππο 

«αἴας τυῖτιτιβ βοῦπιαι, ἀΈΙ. 6718. αι άθχα; «ποᾶ οοασίπηι εξ, 

Ῥάχσταν,, [βροῦ. διιΐθυη ΠτμπλοΥ5. Ὁ] πλτμ τΠδπ Ἔ πὲ. ΘΊΘΠΗ 

πιοᾶο οἱ 1 6δὸ, φυοα ἃ ρατίπ ἤνθ ουνὰ 16}16, να αρϑαῖς εὖ 

“οοἶκῦ, ποῖ Ῥασναπι. ἀτθουθη τη τινοπῖθβ. Οὐ Θητ τποΐ 

τοῖς δοοοριξ, δα σοφποιάπιν ὁπ ἀΙ ΠΟΙ Ππ8. δὲ Γυσοῖ σσαΠιουίθς. 



: .θ98. ΤΑΖΗΝΟΎ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ ΖΧΖΥΝΑΊ. 

ἘΔ. Ομᾶτε. τ. 584, 586. : : ᾿Ἐᾶ. ΒΓ, ΥΥ̓. (543. 
: σπτροδλάβῃ μέλιτος, ἢ γε μὴν δλὸν. τοῦ. "σώματος, ϑρέψις ἐξ 

οδμφοτέρων γίνεται, δαψιλής. ταῦτ᾽ ἀρχεῖ πὲρὺ δυνάμεως. γά. 

τρις ἐπίστασϑαι: κατὰ τὴν. γῦν. ἐνεστῶσαν πραγματείαν" 
"ὅσα. γὰρ; εἷς νόσους χρήσιμα, ἤ τοῖς φϑίνουσιν ὁπωσοῦν, ἢ 

Ξ τοῖς. ὅλος ἔχουσιν ὃν οὔ ἢ » ταῦτ᾽ ἴδια τῆς ϑεραϊκοσιοις 
᾿ξστιν μεθόδου. ΐ 

δ Κερ, ιζ΄ [585]: [Ππρὶ τυροῦ! -βλορ αὶ μὲν ἤδη 
-περὺ τῆς τοῦ τυροῦ δυνάμεως ἐν τῷ περὶ γάλακτος λόγῳ, 
-βέντιον δὲ καὶ γῦν αὖϑι ἀπονεῖμαι ἴδιον ΡΞ αὐτῷ. “προοσ-- 

- λαμβάνει γὰρ ἂν τῇ. σπευασίᾳ παρὰ τῆς. ὀμβαλλομένης πῦ;- 
- τίας δριμύτητα, τήν 8' ὑχφότητα πᾶσαν ἀποτίϑεται, καὶ μά- 
᾿λιστὰ ᾿χρονίσας, ἡνίμα, δοιμύτερος γίνεται καὺ σαφῶς ἑαυτοῦ 
εϑερμότερός τε καὶ καυσωδέστερος, αὶ διὰ τοῦτο καὶ διψα- 
᾿λεώτερος καὶ δυσπεπτότερος καὶ καποχυμότερος ἀποτελεῖται. 
διὰ ταῦτα τοίνυν οὐδ᾽ ὅπερ ἀγαθὸν ἐπικτᾶται τὰ παχύτερα 
τῶν ξδεσμάτων. -δριμέσι καὺ λεπτυντικαῖς. μιγνύμενα δυνάμε- 
σιν, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔχει βλάβης χωρίς. μείζων γὰρ ἥ ἐκ τῆς κα- 
κοχυμίας α αὐτῷ καὺ τῆς χαυσώδους ϑερμότητος ΤΡ Ίετοι βλά- 

- ῬΥΔΘΕΘΥΘα, ΤῈΣ δἰντμη ἕαγ 15 ᾿[ϑοβαϊε; τὐστλατα ἰαπιδη οοῦ- 

“Ῥαβ᾽ θυ ᾶθ ππεττ. Παὸο ἀθ Ἰαοῖῖ5 Τᾳοπ]ταῖς ποντ τι ργαθ- 

Ἰδπα ὁροῖα [Ἔσο ΕΞ δἴτπιϑ πδηταπὸ τιξΠΠταῦ65;. (85. 1π| τπον- 

«θῖ5. Ῥυδοβαὶ 115, (αΐ ᾳπᾶνιδ ἐσ οδαία ἐα}6 Ἰαβογαηῖ, τι τοῦδ 

. ΚΒ αΡθηΐ αν 1 ποθεν ̓ 10 δὰ ξεν τοιε ταϊοπομι Ῥε1- 
ἀἰπδηξ. 

᾿ΟδρΡ. ΧΥΠ. [6 οαίθο.] ὅε δι: ᾿ἀαϊάομι ζαουπταία 
Ἴδτα ἀϊπκίσημβ, χαστι ἄδ Ἰδοΐβ [ϑριπόσθηι ζασέγθμιμδ; [βΕτ8 
“ἕαταθη Ῥπουῖξ πτιης στιν Γατη᾿ ραν Ἰομ]α ἄτα 48 60. ἰχαοίατο, Νάπι 
“ἄτα ραναίτίν, αἰδαταίε ἂν ᾿π]θόΐο΄ σοαξβοο᾽ δογίπιοπίατα, Βὰ- 
-Ὑρ δα θηνάτιθ οσαπθιη ἀθρο μη, δὲ ῬΟΕΙάγηττα. ἢ 1πνοίογατίς; 

Ἔαγα δαῖπι ἀπδγη ῬΤΊα5. ΔΟΥΊΟΥ ὀυδάϊι, δὲ τηρηῖθῆε οαΠαῖον 

τϑδαίέαν αἴας ἀνάθπηου; ὃ 14 ἡρίπῃ Βῃοαίοπον, οἱ δᾶ 

-οφαθηδαχμι ἀἸ βοἴΠον, οξ. ρϑ]οτῖς ΓάροΙ οἰποίταν; Οπὰ ἄδ 

ἐὰαία πδο 14 Ἰρίαπι, «ἀοᾷ΄ ογα[ῇ5 ΟΙΒ15. δουθβ. 0 ἐεηυδυΐθϑ5 

ξασα!αΐοα. αὐτηϊκίαβ: πα θαπίθαβ. ὑπθῆ ΘΟμποα, οαἴδαβ. οἷα 

“τοχατ ροπαοί. δον. Θη1)| πόχὰ 6χ [ποοῖ ἱρῆπϑβ ργανῖΐζα- 

ἰδ 6Ε ἀγᾶθπξ οαἴοτα ἀοοιάϊι, χπαπὶ ΟΥα οστ΄ ξειιπδέϊσ σοχε- 
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ἘΔ; ὉΒατε, ΥἹΙ, , [585.} : Ἑᾷὰ, Βα, ὡΥ. (δ3.) 

βη τῆς ἔ; τοῦ λεπττυνθῆγαι τὸ πάχος: ̓ὠφελείας, ὃ ὁποῦ πρὸς 
τῆν τῶν ἂν γεφροῖς λίϑων 7ένεσιν οὐχ ἧττόν ἔστι βλαβερὸς ὃ δ 

“τοιοῦτος, χυμός" ᾿δδείχϑησαν γὰρ οὔτοι γενόμενοι χατ' ἐκεῖνα 
τῶν σωμάτων, ἔν οἷς ἂν συνέγϑη πάχος χυμῶν πυρώδει 
ϑερμότητι, φευκτέον οὖν μάλιστα τὸν τοιοῦτον τυρόν, ὡς 
μηδὲν ἀγαϑὸν ἔχοντα μήτ εἴς πέψιν, μήτ εἰς ἀνάδοσιν, μήτ 
εἷς οὔρησιψ, μήτ εἰς ὑπαγωγὴν γαστρὸς, ὥσπερ γὲ μηδ᾽ εἷς 
εὐχυμίαν. ἐφεξῆς δὲ μοχϑηρὸν μὲν, ἧττον δὲ τούτου γο- 
μίξειν χρὴ τὸν μήτε παλαιὸν, μήτε δοιμύν᾽ τῶν δὲ γέων 
ἅπάντων τυρῶν εἶναι κάλλιστον, ὅποῖὸς ὃ παρ᾽ ἡμῖν ἔν Περ- 
γάμῳ καὶ κατὰ τὴν ὑπερκειμένην αὐτῆς ΤΙυσίαν. γίνεται, κα- 
-λούμενος ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ὀξυγαλάκτιψοο, ἥδιστος μὲν εἷς 
ἐδωδὴν, ἀβλαβέστατος δὲ στομόχῳ καὺ πάντων τῶν ἄλλων 
τυρῶν ἧττον δύσπεπτος καὶ δυσδιέξοδος᾽ οὗ μὴν οὐδὲ κακό-- 
“υμός ἔστιν, οὐδὲ πάνυ σφόδρα παχύχυμος, ὅπερ ἁπάντων 
τυρῶν ἔστι ποιγὸν ἔγκλημα, κάλλιστος δ᾽ ἔστι καὶ ὃ παρὰ 
τοῖς πλουσίοις εὐδοκιμῶν ὃν “Ῥώμῃ; βαϑύσικος τοὔνομα, καΐ 
τιψες ἄλλοι κατ ἄλλα χωρία: παμπόλλης δ᾽ οὔσης κατὰ μέρος 

ξογτο ἀποαΐ; ἀπαπᾶο δα ΟΔΙοΠ]ογατη ἴῃ τοπῖραβ Ῥχοουθαῖο-- 
θὰ ἶσ [ἀσοῖλ8 Ὑ1011 ΥΩ }118 6 ποχῖτιθ, ΟἸΠομαϊγητίβ θηΐτη, 

ΘἈΙΘΠ]ο5 1π 1115. σοτρουὰ5 πιαίοὶ, 1. φαῖρῖι5 [ποοουττα ΤΑ [Π-- 

[165 σπχα ἴρπθὸ 61} οὩ]Ότα ὀοπήαποίᾶ. Επρίεπᾶτια 1σίξαν οἵ 

6) ἀδηποῦ!ϊ οαἴδιβ, πιί «αἱ ΤΠ] οομπΐεταΐ γἱϑαπα δᾷ σοσοποπ,, 

πθααο δᾶ ἀϊπυϊρυίοπθι, πϑατθ δα τηονοηᾶαπι τισί πάγη, χἱθ-- 
«ἂς δὰ νεπΐτ18 ἀδ)] οἴ τ θτ, σεῖε πα π πι66 δα [ποοῖ Ῥσορῖτ 

ταΐοτα. οΐποερβ δαΐθηα πναῖτ5 αυϊάστη, [δα ργαβάϊοίο τοϊηιῖς 

δ ρνυϊαμᾶπ5, ατιί πθάαθ οἱ νϑἕαβ; πθαὰθ δουῖβΌ. ΟἸημπϊηπ; 

δἰΐοιν οαἰθουτιηι ΚΣ ΘΟσ πα] 18. ΕΠ ρυδϑίβαυ ΠῚ Ήγτ5, (4115 
αρια τὸβ Ῥθύραϑιηι δὲ ἴθ Μιυῆα, ηπᾶθ δ Γᾶρτα Ῥϑυσαδαυγθτη, 

πὸ, αὶ οἷ ᾿100115 ΟχΥδαϊδοίζητιβ ἀρρϑι]αΐην, Γαανιτητητι5 ἀτι1--. 

ἄξει πὶ οἰδὸ, Ποιηδοῖο αἰαέθιχι συ Π] τ Ὡ7 ἢ ΟΣῖτ5, 4] 1566 ομτ- 

πἶρτιβ οαἴθιβ. οοτιοοοΐα ἱγαηβέπατι 8111, Γαοοπτὰ Παθθη5 

τοῦ νἱ δοίαι, πράτ ἀδαπς 4460 οταίαμι, «πο νἱαπι οπλ-- 

τὐταγι οα δοστπη εἴ οοσασπτηιθ. ΒΥΔΘδΥ Π ΠΠΏγ5. δέίατ δἢ 15, 
(1 Βομιαθ ἀρπᾶ ἀϊντῖε5 σα]ερυαΐαγ, Ὑαΐαίοθισι ἀρ 6]141:, 

οἕ ρῥταθίεσθα 4111 φυΐᾶδπι τ 41115 γϑρίουμθῖβι παι τι δηι 
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"ἘΔ, ὍΒαστο. ΨΙ. [585,1] «ἘΔ, Βα", τῦ. ὅθ. 

ἐν αὐτοῖς διαφορᾶς “κατ τε τὰς φύσεις τῶν ζώων. καὶ τοὺς 

-τρόπους σῆς σχευσοσίαο, “αὐ προσέτε τὰς ἡλικίας αὐτῶν ἐῶν 

φορῶν, ἐχὼ. πειράσομαι: κάγταῦϑα περιορίσαι ζῇν δύναμιν αὖ- 
«ὧν ὀλίχοις σμοποῖο ̓  οἷς προσέχων. σι ἐς τοῦ ῥᾷστου. διὰ- 

«χγώσεται τὸν ἀμείνονᾷ τε καὶ χείρω. κατὰ γένος μὲν οὖν οὗ 

Ὁτοποὺ διστοὺ τυγχάνουσιν ὄντες, ὃ μὲν ἕτερος ἐν τῇ ποι συ-- 

«στάσει. τῇς. οὐσίως τοῦ τιιροῦ, καϑ' ἣν; ψαλακώτερος ἢ σπλη- 

“ότερός. -Ζένεται, καὶ πυκρότερος ἥ χαυγότερος, αὶ. κολλωδέ- 
στεροβ ἤ ψαϑυρώτερος, ὁ δ᾽ ἐν τῇ 7ευστῇ σῃοιότητε, καϑ' 

ἣν ἔν τισι μὲν αὐτῶν ὀξύτης ιὀπιαρατεῖ, χατ ἄλλου. δὲ δοι- 

μύτης, ἢ λυπαρότης , ἢ γλυκύτης, ἤ τινα τοιούτων, ἤ οἷον 

ιἸσομοιρία “πτάντων, «αὐτὰ δὲ τὰς ἐν εἴδει διαφορὰς τῶν ἐΐρῃ- 
ιμέγων χενῶν ὃ μὲν μαλᾳκῴτερος τοῦ βκληθρεέῤου (βελτίων, 
ὃ δ᾽ ἄραιος καὶ χαῦνος “τοῦ πόψυ’ πυκνοῦ καὺ πεπιλημένου. 

φοχϑηρθν. δ᾽ ὄντων 'τοῦ πε πολλώδους ὗ ὡχαγῶς γχαὺ ψαϑυροῦ 
μέχοι τραχύτητος, ὃ μέσος ἐστὶν αὐτῶν. βελτίων, πατὰ δὲ 

ν7τὴν ἂν τῇ γεύσεε διόγνωσιν ἁπάντων. μὲν ἄριστος ὃ μηδε- 

-Ἀπρ Π]δῖῖτα ροτίπαρμα βὲ ἦτ ἐρῇ5. ἀηϊουθηία ἔπτη Ῥτο δοῖπα- 
Δαπι παίατα, ἕπαμι ΡΥ ραυϑα! γηοαΐθ, οὲ ρυαβίοσθα Ἰρίουτιμν 

«οαἴδοχτιμι δοίαίθ, οοηα ίχατιτ' Ποο ἴῃ Ἰοσο, Τρίοχτια  αοτξαίοπι 

Ῥαμοίβ. [οορἧβ -οὐτουπα ον ογ΄, ἀαῖθιι5. (15: παϑαθηΐτιβ τα ϑ] Του οπα 

ἃ. ἀφίογίουβ. ξαοΠπιο. Π οουποί,., Θσορὶ αὐϊάοη ἴῃ σθπθῦθ 

«βαμε ἅπιο, ἀπουτιαι 4116} ἴηι σοί, Γαρβανῖδο οαἰοὶ οοηπῆθηα, 

-νεχ[δέτα, ἐδουπάμην. ᾳππᾶτ. π]01Π10. οὉ δαὶ ἀυγίον, ἄσηποῦ 

τοῦδ ἸΑΧΊΟΥ, δἰ τι πο πον δτεΐ ἔρια ὈΠΠοχ 7. 4116 ἔτι στ! 4011 ατιά-- 

Ἰραῖο. σολ ΠΗ, ἐδουιάτμη. απϑατι 8. σα θτιθά8,) Τρίουτιηι δ00 

»ξαροταῖ, ἴπι 41115.6ογπιοιΐα,, δπΐ ρἐππστήξπαᾶο, δὶ ἀπ!οοᾶο, απ 

απ αυτάρίατῃ 14 σθητιθ, «δαΐ ομμηνίτ ΕΠ νο]πΐ ἀϑαι 111 645. 

ῬΟΣτο [δοράτια ὕρορίαἶθβ ἀἩξορθη τίς 5. ργδρδϊοξογττα σοπο- 

ατ ὙΔΟΠΠΟΥ «υϊάθην σηνίοτα οἢ Ῥυδθβδηΐϊίοῦ; χάττιβ ψοτῸ 

το 1δπτιβ. ἄφηΐο δαἀπηοῦμπτ 80 οοιηρδοῖο. ὄδια σογῸ 4πππὸ 

“Ια μοίαβ 8146. οἱ 15, φαΐ δῷ εὐροχϊξαξοχη τιϑαπθ οἱ υἰυταθῖν- 

115, Βηξ ποῖ, Ῥτδοβουνέου. οἵδ, ὅπ Στοῦ ἢο5. ἄμοβ δ. πὴο- 

ἄϊα5. ποῖ δαΐοι δᾶ δδῃ:. Ἰστοίοηθηι, 4666. στίξαι, Ῥον-- 

ἐπηθξ, τἦβ. ουαθῖπτ, δ Π ῥγαθ δι {{Ππλτὴ8, 611} ΠΌΤ] 6.) σ ΘΠ Θπιθῃ-- 
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ἘΔ. Ὁματι, γ:- 1586. 586. «ἘΔ, ΒΑΓ, τὺ. 59 
ἱίαν ἰσχυρὰν ἔχων ποιότητα, βοαχὺ δέ τε τῶν ἄλλων ὗ ὕπερ-- 

ἐχουσῷ; πὴν γλυκύτητα, βέπίων, δὲ χαὶ ὃ ἡδίων τοῦ ἀηδοῦς 

ἠραὶ ὃ σύμμετρον ἁλῶν ἔχων τοῦ παμπόλλους καὶ μηδ᾽ ὅλως 

χοντος: μετά 7ε μὴν τὸ προσενέγκασϑαε τὸν οὕτως πριϑέγ- 
τὰ “αὺ διὰ τῆς. ἐρυγῆς ἔνεστι γνωρίζειν, ὁποῖος αὐτῶν ἐστιν 
“ἀμείνων. τε καὶ 1 Ζείρων. ὁ μὲν Τὰρ κατὰ βραχὺ μαφαινομέγην 
αν τὴν ποιότητα βελτίων, δ᾽ δὲ παραμένουσαν᾽ οὐὰ ἄγα- 

[586] εὔδηλος γὰρ οὗτός ἔστε δυσμετάβλητός τε. καὶ 

“Π : ὧστε καὶ δύσπεπτορ" ἀλλοίωσις γὰρ ἐξ ἀνάχ- 

κης ἕπεται πεττομέγαις, ταῖς τροφαῖρ ἁπασῶν ὧν ἔμπροσϑεν 
εἶπον ποιοτήτων. ᾿ : 

Κεφ. ε΄. [Περὶ τοῦ τῶν πεξῶν ἐῴων αἵματος.7΄ ΜΈ 

μα δύσπεπτόν ἔστε, «μάλιστα δὲ τὸ παχὺ καὶ μελαγχολικὸν, 
οἷόνπερ. ὑπάρχει τὸ τῶν βοῶν. τὸ δὲ τῶν λαγωῶν ὡς ἥδι- 
στον τετίμηται, καὺ πολλοῖς δὲ ἔϑους ξστὶν ἕψειν αὐτὸ. σὺν 
τῷ ἥπατι, τισὶ δὲ καὶ μετὰ τῶν ἄλλων σπλάγχνων. ἔνιοι δὲ 
“αὐ τὸ τῶν “ψέων. ὑῶν ξσϑίουσιψ, ὥσπερ ἄλλοι χαὶ: τὸ τῶν 
μειζόνων, ὅταν εὐνουχισϑῶσι" τὸ μὲν γὰρ τῶν πόπρων 

ἰοπὰ παροῖ συ ταΐδην, ἐδα ἀτρευα μαροῖ ἴπρτα 81165 Ῥατπτι 
“μπθηΐθα, ὅϑ'1αγ15. δυΐθη ἸΏ πα 6ΓὉ ᾿χδοθηίον, οἱ ταθ-- 
ἀϊοουῖξον [ΑἸττα5 θο, «οἱ οἷν Ῥϑυπιαξητι, οἵ: 60, φαΐ οἸηλιο 

ες [Α115.6}Ἀὲ ΘΚΡΘτϑ, Ῥοῆδεα ἕατιθ ἀπάτα οαίδυμη Πς οσϑυηΐπα- 

Ἑαγα Γαχαρ ον ῖβ, Ἡσερὲε δείδυ ος σποῖα ΘΟΡΠΟΙΟΘΥΘ, 61|8115 111-- 

ἼοΥ Οαἴθοβ βὲ τηθῖτοχ τι ἀθέθυιον,. (75 πιδυηατα «π61185 

γαυϊαϊάτα τηδτοθίοϊξ, Ῥυδοδη ποῦ; Ὁπα]τι8. ροπῖσα ραγδαγαϑί, 

“που θομτβ: 1Π πάλῃ ρϑυ[ρίοιαθ δθρυθ ϑηπίδαν. αἴφις 4«116- 

ταῖν, οἷ ὉΡ 1 τρίτην θθρτθ δομποῖξαν.; ΟΠ τη) θη 4πε::-- 

᾿αϊθχη, αυατίμν ΔἘἴ6 ῬβΘιηἸ ἴγητιθ5, ΔἸ του ο ἩθροΙανῖο Ἰοραὶς, 

«δον αἰγαθητουατ, ΘΟΟ ΘΠ 611. 

ἀρ. ΧΎΠΙ ζδΡο γρεδοβυία δυτνπαίζατα ᾿Τλησυῖηο.} 
᾿Βαμουῖβ δα σοφασηδοχῃ “61Ὁ ἀΠΠΠ| 1118... Ῥυδθοῖριθ ογαῆιβ. δὲ 

«ἈΠ ΘΙ Δ ΠΟΘΙ οἵι8,. 41|8115.6 8 ΒΗ ΡΏ]ε5: ἸΘΡΌΙτ18. δτιΐθαν τὸ. ἤπα- 

Ὑὴπηταβ οϑ! οργβξαν, τηπ ΐασθ ἡρίαπι οὔτι ζθοοτθ᾽ (ο]οπὲ 611- 

χαᾶυο; οφυϊδαχᾷ -ἀτιΐθπι οητη 81115 οἰΐθην σΠ οοτῖρτιθ, ϑαμηΐ αὐ 
ἴαστ παραπο ἡαπίονυιη - Γληρτήποηο ὁἄθπΐ, οὶ «ΔἸ1} ΘΕ Ια πι 

Ῥταμπδϊοτατη: ἀαν, δα ταί βχογῖπέ. ΑΡγουίηη τνοτὸ πθιπὸ 
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Ἐὰ. Ὅμιατε, ΥΊ. 1586) 6 “ἘΔ; Βαγ, ἵν, (μα. 545.). 
οὐδ᾽ ἐπηδιροῦδιν ,., ὡς ἀηδές τὲ ἅμα αὶ δύσπέπτογ. τὸ δὲ 
τῶν αἰγῶν ἀΐμα καὶ “Ὅμηρος οἶδεν ἐσϑιόμενον ὡς ἡδύ, 

Κεφ. ιϑ΄. [Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ᾿πτηνῶν, ζώων τροφῆς] 
Ορνιϑας ὀγομαζόντων τῶν παλαιῶν ἁπάντων. τὰ πτηνὰ 
ζῶα καὶ δίποδα, τοῖς νῦν “Ἑλλήσιν ἔθος ἤδη )έγονε τὰς (548) 

᾿ῥπὶ ἐκείνων ἀλειτορΐδας καλουμένας μόνας οὕτως προσαγο- 
ρεύειν, ὥσπερ γε καὶ τοὺς ἄῤῥενας ἀλεκτρυόνας, ἔστι δὰ 
πὸ γένος ἁπάντων τῶν πτηνῶν ὀρνίϑων δλιγοτροφώτᾶατον, 
εἶ παραβάλλοιτο τῷ γέγει τῶν πεζῶν, φαὴ μάλιστα τῷ τῶν 
᾿Φῶν, ὧν τῆς σαρκὸς οὐδὲν ἂν ἄλλο τροφιμώτερον ἔχοις εὑρεῖν. 
εὐπεπτοτέρα 7Κε μὴν ἥ σάρξ ἔστε τῶν πτηνῶν, καὶ μάλιστα 
πέρδικος, ἀτταγῆνός, τε καὶ κι μῥός τις ἀλεκτορίδος τε καὲ 
ἀλεκτρυόνος. ἡ δὲ τῶν πιχλῶν, καὺ χοττύφων, καὶ τῶν μι- 
τρῶν στρουϑῶν 2 ἂν οἷς εἷσε καὶ οἱ πυργῖτον καλούμενοι; 
σηληροτέρα τούτων ἐστὶ, καὺ μάλιστα δ᾽ ἔτι καὶ τούτων αὖ- 
τῶν ἥ τε: τῆς τρυγόνος, καὶ ἦ τῆς φάττης, καὶ ἡ τῆς γήττης. 
“ὁμοία δὲ τῶν ἀλεκτορίδων ἐστὶε ἢ τῶν φασιαγῶν εἷς πέψιν 

Βαϊ αΥθ. φυίδειη ἐοπέανευῖδ, Ῥτορίουθα απο ἐππανὶ8 6 ἐξ 
τᾷ ὀοφαδιάπτια 41 9115. Ἠουπόνυβ ααοαῖιθ. οαρτατντπη, [48-- 
“δαΐιοπι 1 οἿΡο 7ποατάππη 68 ποι Ἰρπογαντξ. 

Ὁ δρ. ΧΙΧ, [Ὁς δἰϊπιοηΐο, ποά ἃ γοϊπουῖθι8 Δπϊπι8-- 

“Ἔρτι8 Γαταῖξαν.] Ὑθίθτββ ὁτασθ5 Δηϊτηα]Πα ψοϊτιοσία δὸ Ὀίροᾶα, 

“ἀν 88. ποτ! παρατῖ, ππαπο ἀπΐθπὶ αρπᾶ ΟὙα6605 οοπίποίαο 1π- 

,«ναῖαῖι, τοῦ, ὅτια5 1ΠῚ ρα ΠΠιυα5 σοραβρατιῖ, το [0145 δα5 ἀνδβ 

πἈΡΡϑΕοπέ, ἀποιπδθταοάπτηῃ δ γπᾶ ου]05 ἱρίοβ σα 1105, Ανίππι 

ΟΥΣΟ ογππΐατα ψοππουτασ σθητι8 Ῥπο [Πγηατι ῥταοῖϊαὶ 411- 

“χαθπξατα; Βι δα βομτιδ᾽ σΈΘΠΠΠΤατα Θοηΐδραίαν; ΡΟ ππαπι αὶ δ 
ΓΑΊΠατα, απ ποι Αἰϊτια ἀτινεπῖαβ, ααοα οορίοπονί5. Βὲ παίυ- 

'χηεπξῖ; σοϊπουίτπ, ἑδίμοαι ΘαγῸ, 8 ὀοφαδηάίηη «6: ἔβοΙΠοσ, 
ἐφυδθοῖραβ ρεέγαϊοβ᾽ δἰήασθμῖδ, ΘΟ]ατηθα 6, σα] 6 ΠἸπαοεὶ εἴ 

"ΡΠ 6. Τατχδοττηη ν ΡΟ; Ἰπϑγμ]άχτιπι. Ῥαυ νουίππαπς ρα[8--- 

στη (πίον 405 εξίαπι Γαηΐ, πο ζαΣΥΪ8 0145 νοσδ) Οᾶ1Ὸ, 

: φάη Ῥταθαϊοίουνμ, 68 ἀμτίου ; Η18 δαΐοπι ἱρῆδ ἑατξατῖσ;, ρᾶ- 

Ἰαπῖθι. διμδίϊδαθ᾽ οατὸ εἰξ ἀταϊοῦ; Ῥηαπαποτθμι, ᾳαοᾶ δα 
οοποοοομποθη δὲ γι ε πϊοιξατῃ αἰ θέ, 5 σαἸΠ τ. ες ΗΣΒ 1115, 



ῬΙΒΙΙΟΝ 7... ον 

Ἐᾶ. ματι. ΥἹ. [3861 Ἑᾶ. Βαῖ, ΤΥ. (545. 
καὶ τροφὴν, ὑπερέχουσα. τῇ κατὰ τῇ» ἐδωδὴν ἡδονῆ. ᾿σκληγς 
φοτέρα δὲ καὺ δυσπεπτοτέρα καὶ ἱνωδεστέρα. τούτων ἡ τοῦ 
ταῶγος:  ποινὸν. δὲ ἐπὶ πᾶσι τοῖς πτηνοῖς ζώοις, ὥσπερ; καὺ 
τοῖς τετράποσι, γιψεόξαειν χρὴ, τὴν. τῶν. . αὐξανομένων σάρκα, 
σολὺ βελτίονα τῆς τῶν. παραχμαξόντων εἶναι, μέσην δὲ ἃ ἀμφοῖν. 
τὴν τῶν. ἀμμαξόντων,. βοχϑηρὰν δὲ καὶ τῆν τῶν πάνυ γητ᾽ 
φίω),. ἀλλ᾽ ὑπεναντίως τῇ τῶν 7εγηροκότων". ̓ ἤ' μὲν γὰρ τού-. 
των σκληρὰ". καὶ. "ξηρὰ “αὐ γευρώδης ἐστὶ, καὶ διὰ’ τοῦτο. 
ἡαὺ περϑῆγαι μοχϑηρὰ, καὺ τροφὴν. ὀλίγην δίδωσι τῷ σώ- 
ἔιατι,- τῶν. δὲ παγτάπασι: φέων ζώων τὰ: σώματα βλεννώδη.. ἕ. 
εἴσὶ. σαὶ ὑγρὰ, καὶ δ᾽, αὐτό γε τοῦτο περιττωματικὰ, ἑᾷον, 
δὲ ὑπέρχεται χατὰ. :χαστέρα, ταῦτά. μοι μέμνησο στερὶ τὲάγ-. 
τῶν, ζώων ποιγῇ". καὶ γὼρ΄. ὑετάρχει "πᾶσιν αὐτοῖς «ὁμοίως. 
ἐγ' ταῖς κατὰ. τὴν ἡλικίαν. διαφοραῖς. χοινὸς δὲ ὃ τῆς σκευα-. 

σίάς. τρόπος. ὡς πρὸς ὑγείαν, ὃν ξησθοσθέῃ, τε διῆχϑον ἤδη. 
ἑραν; αὖθις ὡς πὶ κεφαλαίων ἐ ἔϑεοι 'ψυνὶ δὲ. τὰς δυνάμεις, μόνον, 
ἀναμνήσώ". ξηρότερα μὲν γὰρ. εἶχαι τά τ ὀπτηϑέντα. χαὰ 
τὰ ταγηνισϑέντα, τὰ : δὲ ὕδατος ἕψηϑέντα γλυκέος ᾧγρο- 

ψοϊπρίαῦθ. ἔδηπουι ἘΞ ἄθηαο ᾿Γπρογαῖ;: 818 ἀαγοΥ 6ἸῈ μανοπῖβ 
φ6Το;. δὲ βργοίον, οἱ: 84 οοαποπᾶπμηι. αἰ Ποῖον, Ῥουντο, ἴπ 
ΟἸΑΧΙΑ οι. τ που ϊτιβ. δυνἠπνδ τιβ, ἀξ. δὲ ἀπ΄. ἀπαάνπροαιβτιϑ: 

Γχϑ τα πὐπιγου Γαγη: ὁροτίθι, αποᾶ, δα ροίοθμξίτι. σατο τπμ]σ 

6 Ῥυβϑδον,. (ππδηα᾿ ἀθξαΐα ἄθο δ ἴτγη 5. τη αϊ4. δτιΐθυ οἱς 

λαΐθι: τὐσϑτηαηο; ΠΟ θα ππχη; Ῥγυανᾶ διιέοιν, δἀπιοάτιπι φῇ; ν 8186 

μον ]ουτα, [64 ἀϊνοσία τξίοτο;, 86. [δπαχη: Πατίδοτα μουτιπι 

φάτο ἄϊγα εἴν οὐ: Πορα δο, Ἠδσνοία, 1άθοσπο γᾶν δᾶ Θοαπθη:- 

ἄππὶ δὲ οχίρτ Ἡπΐ αθ δι» Θοπέγα, 8 ππΔ]Ίτιγ ΠΡ ΘΥΤΣΘ 

οὐἰϊδοττι ὀογροτα τηποοία. Γαπξ ἂς. μαχῆϊαα; δοατιθ Θχουθ- 

ΦΆΘ Ὴ 15: ῬΊΘὴα; 16 0114τι5. Τα 6η ῬΘΥ. ΔΊντιηι. Γεοοάπηΐξ, Ηδθο [τ 

απο 8: ΔπϊτηοἼ τ εῖ5. τπϑιηουῖα ἰθηδίο : 14. ϑμάγῃ ονηηῖρτιβ 105 

ἜΣ: ἄθαιο ἱποῆ [δοππμτη ΒΓ η 65, ατι86 4 δϑέαΐθ [ππγπλτηπ-- 

τυθο ᾿Οοχημηπηῖ5. δεῖ οἢ, ΠΟ [αν θυ ἤρθοῖθβ, ρυδθρασα-- 

Ῥ.ο.15 πιοῦτι8, αΌΕμ. δυιέθα ΘΧρΟ πῖπα8, δὲ ταῖπο Ὑπν Γπμ. Γαχπ-- 
χα τι φορθίθηηβ, Ξασι!ταῖοβ ἀτπΐεκαῦ ἴπὶ τηθυπου δῖ τονο- 

Ὀᾶπιζοι: αποί, α86. αἴϊα. Γαΐ ἐξ {τἴκὰ ἵη [γίαριηθ, θα. [απ 

᾿Πβοοῖογχά: ᾧτι66. νοτο. ἐπ ἄσπα ἀτ]οἱ (πη. ΕἸχα, αἰτπιθη ζατῃ 
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Ἐά, Οματέ, ὙἹ. [86,587 ἘΔ. ΒΑΓ, τγ. 645) 
τέραν διδόναι τροφὴν τῷ σώματι, λέλεαται δὲ καὶ περὶ τῶν 
ἔν λευκῷ ζωμῷ καὶ ποικίλαις ἀρτύσεσι λοπᾶδων βμπροσϑεν. 
αὐτάρκως, ὥσητερ γε καὺ περὺ τῶν ἡμέρων τὲ καὶ ἀγρίων. οὔ 
σμιπρὰ δὲ διαφοδὲ χαὺ τῶν ὃ» λίμναις, ἢ ἢ. ἕλεσιν , ἢ τελματώ- 
δεσι χωρίοις διαιτηϑέντων ἐσεὶ πρὸς Τὰ: ἔν τοῖς ὄρεσιν; 
[587] ἢ ξηθοῖς χωρίοις, ἀνάλογον γὰρ τοῖς χωρίοις αἵ σάρ- 
περ τῶν ζώων ἤτοι ξηραὺ “αὶ. ἀπτέριττοι καὶ πεφϑῆναι δζους; 
ἢ ὑχγραὶ χαὶ περιττωματεμαὺ χαὶ. δυσπεπτότεραι: γίγονται, 

Κεφ. «. “Περὶ χηνῶν καὺ στρουϑολαμήλων.] Τὸ 
μὲν τῶν χηνῶν ὄγομα. σύνηϑές ἔστι καὶ τοῖδ παλαιοῖς; τὸ 
δὲ τῶν στρουϑοκαμήλων ἄηϑεξ"  ὄγομάζουσι γὰρ αὐτὰς 

: μεγάλας στρουϑούξ, ἥκουσα δέ ποτε σοφιστοῦ τοῦ εἴς τὰ 

τοιαῦτα προβλήματα λέγοντος ἔτι μειράκιον, ἐπιχειροῦντος 
εἴς ἐπάτερα "αὐ δειενύδντος. ἐνίοτε μὲν, ὄρνιϑας, ἐνίοτε δὲ; 
ὀὺᾳ δρνιϑὰς εἶναι τὰ τοιαῦτα ζῶα.. βέλτιον δὲ μὴ᾽ τοῦτο 

: ζητεῖν, ἀλλ᾽ ὁποίαν ἔχει δύναμιν ἢ ξξ' αὐτῶν: “τροφή. τοῦτ! 

οὐ ρα αν: παρ ὌΠ , τω, πμ βδϑήσῃ κατὰ σχολὴν) 

ΘΟΥΡΟΥΣ ῬΥδθροπν Ἡπτηΐαῖτθ, 1)6 [18 ρουῦτο; απᾶ6 δὲ ἃἴθσ 
7ατὸ ψανίθαθθ ραϊίπανυτη. σοπαϊτηθηί8. -Ἔπίαπξαι,, δὐΐθα 
ραπαο' ἀπ ουτΐπηαβ, οθα ἄς ἄουμθ 615 «ποααα εἴ" ΔρυοὮΡυ5: 

Ἰγόη τηθάϊοοσίβ. σεῦο ΕΠ αἰ θυ οπεῖα. βοστιη, απ86 ἴπ Βασηῖδ, 

. Ὁ ῬΑ ῖθι5, δπξ ἸΔσα ΠΥ ριι5 1οοῖ5 σέναπέ, οὔτ 115, α(π|86 ἴα 
ἹΔΟΒ Ρτ5, δὲ Ἰοοὶβ Ποοὶβ ἄθσαπι; πδτὰ ῬΥΟ. Ἰοσουτη πίττα, 

δο΄ Ῥίοροτεομθ δπϊπιδἸτατη οαντιε8. ἥπιηΐ Πόσα δὲ δσχογδιηθη- 
Ἐδβ ναοιαθ δὲ δᾶ δουποπἋπη,) δοΠογοβ, δαΐ εομθν τορᾳ δ 

ΒΚΌΓΘΡΙ ΠΕ 146. δὲ σομοορδε αἰ ΠΗ ΟΠΤΟΥ 65, 

αν. ΧΧ, [Ὁ 8 δεἰεσίδτις δὲ ἤρα ποσάτηο]18.Ἷ χὐΐ 

τοχη που ψοίθεῖ 5 δείαηο, 6 οοπἤαξίθμ, Παξα ηϊοητιγ σετὸ 

; 1π|016π8; ποτλίτδτΐ δηλ 608 τηᾶρηοβ ἢγ αὐ ομθθ, Ερο νθ- 

γὸ Θεδηγηττη, «4016 !0 65. ἀπᾶῖν! Γορ ΠῚ ἴδηι ααθη ἄανη οπκ θοστι 

τὐθΡο, ααΐ ὅδ 6 αϑη10 1 ῬΥΟΡΙ δ 5.15 ΔΙ Πουτηε, ἔνι πΐσατα-- 
(θ᾽ βαγἕομα ἀϊοορίαπΐθι; 80 Ῥυοραηΐδηι, μη] αβοθυποαϊ 411-- 

τὰ ηα ὑσηλο ἀνδβ δἴ6, ἨπηΟ σΟΥῸ πο οἵδ; Ἰοπρδ τίει 

Ῥταοβηζονῖε, πο 16, (οἀ απα]θηληδη Ἰπθηΐαμι, απο Ὁ τρῆ5 
Ταήταν, παρ δ Ὁ ἐσ δ δι, ηφαίτοῦθ: τὰ αὔξεται ὩΡῚ ἘΣ πιθ 



ΘΙΒΖΙΟΝ 1. : ηοῦ. 

Ἐπ. Οδβατι, ΥΙ. [6872.] Σ Ξα. ΒΑΓ, ΕΥ̓͂: 635. Σ 
εἴεξ δρνιϑὰς ὀνομάζειν, χθή τὰ τοιαῦτα τῶν ζώων, εἴῤε μήν 
περιττωμοτιη τοίνυν ἢ σὰρξ αὐτῶν ἔστι καὶ πολὺ δυσπεπτο- 
τέρα. τῆς τῶν τἱβοειρημέγων πτηνῶν ζώων, οὔ μὴν τά γε 
σἰτερὰ χείρω τῶν ἄλλων ἐ τς πολλοῖς γὰρ τῶν πτηνῶν ζώων». 
γκαὺ μάλισϑ' 'δῦα μιαρὰ καὶ σμληρόσαρκα, καὶ ἢ τῶν᾽ πτερῶν᾽ 
φύσις ἐστὶν ἰνώδης τὲ καὶ. σχαληρᾶ τινῶν δὲ χαὲὶ ἥ σὰρξ δλη 
τοιαύτη, καϑάπερ, γὲ χαὶ ἡ τῶν γεράνων, ἃς καὶ αὐτὰς ἐσϑί" 
οὐσιν ξωλίσαντές πρότεῤδν ἡμέραις πλείοσι. μεταξὺ δέ πως 
τῆξ τῶν γεράνων τὲ χαὶ τῶν, χηνῶν ἡ τῶν παλουμένων, οὐτί- : 
δῶν ἢ ὠτίδων ἐστίν «ἕκατέρωξ γὰρ᾽ ̓ ὀγομάζουσί τε ϑαὺ γρά-. 
φοῦσδι τὴν ἤρθυν συλλαβὴν, διά δε: τὸῦ δὺ στοιχείου, καδ' 
τοῦ ὦ. : ᾿ 

Κεφ. κα ἐπερὶ τῆς ἡδεδὴς προ τῶν πϑηλεϑ 
ζώων. διαφορᾶς.) Τὰ “μὲν σπλάγχνα τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν᾽ 
ἔχεε πρὸς τὰξ ἐν πτηνοῖς ζώοις σάρχας ̓  ἣν κᾷν τοῖς πεζοῖς 
ζώοις ὃ ἔχειν εἴρηται" τὰ δ᾽ ἔντερα παντάπασιν ἄβῥωτα πάν: - 
τῶν ἐστὶν αὐτῶν, οὐ μὴν. ἀνὰ λό)ον γε τούτων αἷ γαστέρεξ! 

΄ 

αὐδιογῖθ, Ῥδν οὔατα 80 8110 ἀϊ{δ65, ἀΐϊτατα οροτίοοξ Δηϊπιδ 118 
Βαδὸ αὐϑδ τπιοχαϊπδγδ, το π6.. Γρίουτπη 1οιξαν Θά ΕΠ: δξοίε-: 

τα η Εϊα; τὰ] τοατις ἀφ σοφποπάπτη εἴ ΑἸ ΠΌΤΟΥ, απδῖ ῬΥά6-: ᾿ 

ἀϊοξουτπι νο ουτατι ἀπάτα τα: Τρίοττιτη ἰδυιθη 6156 ΠΟΙ 

ΓαπῈ οαθίθυουιην 8115. ἀθίουίοσοβ; απδήδοφαίάοια τὴ τημ 15 

ψΟΙΔ ΠΡτι5, ΡΟΣ Ππατιη, απιαθ᾽ ράτνα ΓαμῈ εἴ σα π6 ἅττα ῬΥ45- 

αἴ, δἰαυυάν" ΓαΡἤαυῖτα 6Π ΠΡτοία ἃς ἀπτα. Ὁδαυτυπααπίὶ 

αἰὐΐουη οᾶτο Ἰοΐα 6 Θ᾽ ἀ5 ΠΟΔΊ, :δα)αβηιοαϊ δυπατη: (1145 ἰα-ὶ 

ἴαθη δὲ ἱρίαβ γηδυδαπῖ, ΡῥἹαττῖ5 ἁτιὲθ ἀἸερτ5 τηδοθγϑηΐθθ, δὲ 

(αὐ ἤο ἀἰφαιη) του ἐπ απίθβ. Ιπΐοῦ ρτίχθβ ἀπίοηί ἐξ Δ δ 68 

δᾶτο ἰαγδαγυπὴ, (πὰ5 νοσαπέ, ἀποδαϊηπιοάσ 6 1πϑᾶϊα, ὅ1πᾶ6 

δύτίδες ν61 ὠτίδες, ἀρρἐ!!απέατ : πἰτοσάδ᾽ οπΐπη τπδᾶο ρείπα 

ΓγΠ|6Ρα ῥσοίεσ αν δὲ [ουτ ρίξαν, Ῥεὺ οὐ [ΟΠ οδὲ δὲ ῬῈ ν᾽ ὦ, 
αν. ΧΧΙ. [Ὁ 6 αϊονοπεια, 4π66 εἴξ ἴπ ραν εναβ 813 

γαϑητηι νοϊποχίπαη.) Ὑτοέγα ἀπταθπὶ Π| σπου Ίρτιβ απΐπια-- 
Ἰδτι5. φα πάθη μαροπὲ δα σατηθ5 Ῥγορουϊίομδι, ααδη πὶ Ῥ6- 

ἀεβυηθαβ μαῦρο τα πϑπιονανίηγαθ. [ηΐοίητια σ 670 Πουίπι ὁπι- 

ἩΐπηΣ οὐτηῖο ποη τπαπιἀπηΐαν, ἴπ ΘΟΥΌΩ ἑάτηθη σοπ οὐ Π5 



Ι 

γοᾷ ΤΑΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΦΥΝΑΜ. 

᾿Εᾷ. ΟΒατε, ὙΙ. [5871 - Ἐᾶ. ΒΑΓ. ΤΥ, (545. 
ἐδώδιμοί τε γάρ εἶσι καὶ ̓τρόφιμοι, τιγὲο δ᾽ αὐτῶν καὶ ἡδεῖαι 

πάγυ, καϑάπερ καὶ ἡ τῶν χηνῶν; ἐφεξῆς δὲ ἢ ή΄ τῶν σιτευτῶν 
ἀλεκτορίδων. ὥσπερ. δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὑῶν, τὸ συχωτὸν ἧπαρ, 
ἐν τοῖς. ζῶσι ζώοις. προπαρασπευάζουσιν, ἡδὺν διὰ τῆς τῶν, 

ἐσχάδων ἐδωδῆς, οὕτως. ἐπὺ τῶν χηνῶν, δρῶ, χάλακτος ἃ ἄνᾳ-. 

δεύοντας τὰς τροφὰς, Σ ὡς γίνεσθαι μῆς “μόνον ἥδιστον, ἀλλὰ 
καὶ τροφιμώτατον. εὐχυμότατόν. τε πκαὺ διαχωροῦν οὗὐ χαλεπῶς, 

ὡσαύτως δὲ καὶ πρὸς τὴν ἐν τῇ γαστρὶ πέψιν. ἐπιτήδειον. καὶ, 
τὰ πτερὰ δὲ τῶν χηνῶν ἐπιτήδεια πεφϑῆναί. τε. καὶ ϑρέψαι,. 

μδλλουῃς δ᾽ αὐτῶν τὰ τῶν ὀλεισροίδωι. οὔσης δὲ οὖκ ὀλίγης, 

σαφεστέρὰ πολλῷ καὶ ἧ τῶν πτερῶν φύσις ἐστίν. ὡσαύτως, 
δὲ καὶ τρῖς ἐσχνοῖς πρὸς τὰ πίονας τ αάλλιστα μὲν τὰ τῶν 

εὐτρόφων τε καἱ νέων, είριστα δὲ τὰ. τῶν ἱσχνῶν καὶ 7εγή-:. 
φαπότων. οἵ πόδεο δ᾽ «ἁπάντων; ὀλίγου. δεῖν, ἄβρωτοι., λό-- ᾿ 
φους. δὲ παὺ κάλλαια τῶν ἀλεατρυόνων. οὔτ ἐπαινέσειεν ἄν. 
τι, οὔτε ψέξειεν. οὗὅἁ δ᾽ ὄρχεις ἄριστρο, καὲ ἡ μάλιστα τῶν .σι- 

διοῊ 2: παρϑὲ; δἰ θα]  Ε δαλην Γππιξ οἱ ἡτέγτπνιξ: φαΐδαπι ἀπ: 
ἴεχι ἐρίουτιτα νδ]ᾶθ δαὶ [απ Ἵπουπαϊ, οθὰ ἀπίουτσι, ροῖ 
805. Γαπξ ΑἸ 1] Ττιπι. σα Π Ππαγτταῖ, Οποιπδαταποαπιη) διιΐθηι ἴῃ. 

Γαΐθιι8, ἄπχα ἄπο νἱστιέ, μθραν 6Σ οατίοαντιηι ρα δᾶ γο- 

Ἰαρίαΐοη Ῥγδθραγαίαν,, ἀϊα τὰ Δ ΓΘΥΊΡτι8 υἱαεο, Τρίουτιμι 411-- 

ταθπΐα Ἰαοίθ ἵπηρτῖ, τΐ ποχ τιοᾶο ΘΟΥ απ ΘΟῸΥ ἤὲ ἡποιπα! Π1- 

χαθτη,), [δα ροΐδηΐευ ἴδ υὐπὐτίδέ, δὸ ορέπηϊ πὲ [αδοὶ, οἔ 

ἀρήθοξα. γηϊτύγηθ ἀπξηο16,- Ῥγορθασθ ἐἰπηηξεν ἴα νοπίνλου!ο 

οοπβοίαπιν. Αᾷ Πδθο 8146 δπίδσντιι δὲ οοποοσποιάπηι ἃ 

τιπίτ!οπάστα βαπὲ δοοοχηγποῦδθ, δὲ 115. δάμιτιο τηδρὶ8. σϑ!τπδ- 

γῦσα. (ὐφθίουτμ, Φ111ΠῚ 7 ]ἸΟΥ̓ΤΑΥ. ΘΥ)11116 ΤΠ 1} ΘΑΥΎ65 Ὁ 811- 

᾿ πο οχατα ταα] πη ΟΠ Πἄθατξ, 8] υτισν ἀποῆπθ παΐαγα, τητ]ο 

ουϊαοίῖπ8 αΠΠ|866, Ῥατΐ τηοο σγ801114 4Ρ ΟΡ 65 αἰογοραπ;, 

τιϑανι τι πϊουτιμ 80 ῬΡΟΡΘ ᾿π ΕἸ ΓΟ τη ΘΔ 65 Ῥυ 86 ἰξαυιε [Ππ86, 

Ῥοίδηιαθ δπΐθηι συδοί!παπι οὐ απτιοίουιημπ. Ῥοᾶθβ. διΐοπι 

Ῥϑθο. γοΐητ85. ΟΒη πα} οἶθὸ (απξ ἵπορῇ. (ιουτι δαΐθη 

54 }ΠΠΠπΔοθουτι οὐ ἴα8. ἂο ῬΑΙθασῖα τιθπο πδς ῥγοβρατῖξ, πο 

οἴξαιι" ἀαγιπαγ. ἨἘοΥτηΣ τϑρο δῆ. ὕσπέ Ῥγαθήητι ΠΊΣΩ], 



ΒΙΒΑΊΟΝ 1, γοῦ 

ἘΔ, Οάτε. ὙΊ. [587.. 588,1 ἘΔ, Βα τ. (65. :) 
τεὐυτῶν ̓  ἀλεκτρυόνων; ἔτι δὲ μάλλον δσοι ἂν ἦν διὰ γάλακτος ὁ ὀῤῥώ- 
δους τὰς τροφὰς προσενέγκωνται: "καὶ γὰρ εὔχυμοι χαὶ τρό-- 
φιμοι χαὺ πεφθῆραι ὅξστοι" διαχώρησι»» δὲ οὔτε Ξεροτρόβου- 
σιν; οὔτ᾽ ἐπέχούσιν.. -[588] ἐχκεφάλους δὲ μικροὺς μὲν ἔχει 

τὰ πέηνὰ ζῶα, βελτίους, μέντοι ποὺ τῶν ἕν᾿ τοῖὰ πεζοῖς: ζώοις, 
ὁσῷ καὺ σχληροτέρους. αὐτῶν δὲ τῶν πτηνῶν. τὰ" ὄρεια τῶν 
ἑλείων - ἀμείνους ἔχει τοὺς. ἔγκεφᾶλους ἀνάλογον τοῖς ἄλλοῖϊς 
ἅπασι μορίοις. ἐπαινοῦσι 'δὲ ἔνιοι ψευδῶς τὴν τῆς στρουϑο-. 
χαμήἥλου κοιλίαν, ὡς τε φάρμακον πεπτικόν" ἔνιοι δὲ πολὺ 
μᾶλλον τῆσδε. τὴν τῆς ἀὐϑυίας. ἀλλ᾽ οὔτ΄ αὐτὰ πέρτονται 
ῥᾳδίως, “οὔτε τῶν ἄλλων ἐστὶ πέπτικὸν᾽ φάρμακον, ὥσπερ 
ζιγγίβερε κἀὶ πέπεξε; χαὶ καϑ' ἔσεθον τρόπον οἶνός τε χαὶ 

Ὁξος.. “εὖ δὲ περὶ. γλώττης ἤ ̓ῥάμφους τῶν πτηνῶν ξώὼν 
ἐπιχειρήσαιμε λέγείϊψ, «ἃ μῆβαειε ἀγνοεῖ, ἀμ εἰκότως: ὕπτος: 
ληφϑήσομαι.. ὃς τορος 

'“Κεφ. «β. [Περὶ ὝΣ - Τῆς ἀπὸ τῶν αὐτηνῶν ξώων 
τροφῆς ἔστι χαὶ. ταῦτα; -διαφέροντα τρισὶ" διαφοραῖς. ἀλλήΞ 

Ῥγδθοῖρμα δ᾽ ΗΠύπι;. δὲ πηι πιδρῖς ἢ οἵριβ ἐογατῃ,: ἄπο: Γαὐΐ; 
ποῖα; [ϑγοῖο Ταούθ. ἔπ ουτῦ Ἰχηϊα τι το σταγη δῦ ἢ οηΣ᾿ Γατ Γποοῖν 
εἴ νϑᾶς ππίτιπνοῖ; -οἱ δ δοσαοπάθη [απ ἐλ  Πετοΐ - ἀ 6  6ϑ Εἴ: 
πιθμῃ ἕατηθαι 60 7υἰγατῖ, π|θὸ τασγαπίτισι 5 (ἀδέθυτση δα πη αἼ8, 
“Μο αοτῖα, οχίσυπην α]άθηι παροπξ σοσερυῦι, [68 ἡρίαυ απο 

φεαοβιυτάνα σο  ΘθγῸ: 66: ῥγυαβἢιαυ ιν; αααιτξο: 6 ΠΕ: ἄαντας: ψΌΙ- 

ὀὐίπιτη. δοιὰ ἸΡΙΓΟσ τα παοη ένα, ΟοΥ Θρυταν μα βευ Ὁ πατῆ' Ῥά- 

Ἰαῆνία Ὁ άο παλνεϊα5 Ῥυὸ δ Πδυπι οπυηΐπτι ραντπη ῬΕΟροτ-- 

ἄοπο; Οπΐάδτη δι ίομῇ [10 ἢγτι π]οη5: νει τ αΤι. Ἰαλᾶα πε 
φθῖι ππϑαϊοατηοθηζατη. αποάάδηι, ἀπο δοοβοπδχη ἤαναί: “4111 

περ Ἰοη 8 τηδρῖβ᾽ ΠΟΥ σ᾽ δι ΣΟ τα Ἰοτιἄανέ. Ψοεά “Ἰᾶδο 

᾿ ἀιθάπα Τρία «86 }16. Ομ σΟ τα τι, πδαάπθ 41118: 1. ὃσ ἱρίοτ θα 

χη δαιηεηῦα, δἰ σχ  ΠἸουταν; οι  ΖΙΠΡΊθεΥ . θὲ. ρΐρον, "δὲ 

φυδθϑίουθα 4118 τοϊϊοηθ. σἱηυτὴ, εξ ἀσοέπι.. Οτιοῦ. ἢ ἀῤΡνοῖτ-- 
Οὐἴαη δηϊτπα στη ΠΏρτια “δὸ τοῆτο ἀϊοουθ αββύεαίαξ,-. Ἔξω 

9 Π6110 Ἰρπουθίς δάνγίχα ταουϊξο: οαὶ ΠΗνπδθου. Ὁ ΣΕ δ ΙΤῸ: 

4νΡ. ΧΧΙΕ. [θ6:ουἱβ.} Ονάυᾳφασφαε: γον ΔἸ τη τᾶ; 

Ἅπας; ἀγιέτηδυν Ήθτι8. Γηγυτατέτισ;: Γατιστισππ δα; ἀπο ΠΤ Έβ ας 
ΟΛΙΈΝυβ τὸμΜ, ψι- ΥνΥ 



"γ96 ΤΑΛΔΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩΝ “ΎΝΑΜ. 

“Εᾶς, ὌΒτε. σι; [588 ΓἙαᾶ.- ΒΑΓ. τν. 655. ̓ 544. 

-λῶνς μιᾷιμὲν τῇ κατὰ τὴν ̓οἰκέίαν οὐσίαν". ἀμείνω γὰρ τά τε 
-ἀλεκτορίδων ἐστὺ καὶ-τὰ τῶν φασιανῶτ;. τ έουλθα ἐς δὲ τὰ 
«τῶν, "χηνῶν. τε καὶ στρουθϑοκαμήλων" : ἑτέρᾳ δὲ, χαϑ' ἣν τὰ 
μὲν ἤδη χὀόγου πλέξίονός. ὃ ἔστι, “τὰ δὲ οὐ. πρὸ πολλοῦ  γέγέννη- 
ταὶ, καὺ τρίτη; -καϑ'. ἣν τὰ μὲν ἐπιτλέον ἥψήταε, τὰ δὲ ἃ ἄχρι 
τοῦ- μετρίως, σύστῆναι; - ὑτὰ, δὲ μόνον τεϑέρμανται" χαϑ' ἃς 
«διαφορὰς. τὰ μὲν ἐφϑὰ. καλεῖται; »»τὰ δὲ: τρομητᾶ, τὰ δὲ δο- 

᾿᾿φητά.. “κάλλιστά. μὲνϊ οὖν -ξστίν. εἰς. τροφὴν τὰ τρομητὰ, ἢ τὰ 

(δὲ ῥοφητὰ. ἧττον. "μὲν: τρέφει; ὄζον. ὃς “ποχωῤεῖ. καὶ τὰς ἔν 
σῇ φάρυχγε τραχύτητας: ̓λξαΐνει: . τὰ δ᾽ ἑφϑὰ καὶ δύσπεττα, 
σαν βοαδύπορα. χαὺ ἀροφὴν παχεῖαν ἀναδίδωσι τῷ σώματι. 
πούτων. δ᾽ ἔτι μᾶλλόν ἔστι βραδυπτόρώτερά. τε καὺ κακοχυμό- 
(544) τερα τὰ κατὰ ϑερμὴν σποδιὰν ὀπτηϑέντα τὰ δ᾽ ἐπὶ 
τῶν, ταγήγῶν παχυνϑέντα καὲ παλούμενα δὲ αὐτὸ τοῦτο τα- 
γηνιστὰ χειρίστην ἔχει τροφὴν εἷς ἅπαντα" καὶ γὰρ ἔν τῷ 
στέτεεσθϑαι “νιοδοῦταϊ,. καὶ πρὸ τῷ' παχὺν γευνῷν χυμὸν ἔτι 
“(αὺ μοχϑηρὸν ἔχει: καὶ πτεριστωματικὸν- αὐτόν. ᾿ἀμείνγω δὲ τῶν 

χαΐον [6 ἰαπὲ ἀιβονοπίϊαδ: Ῥυπνα φαϊάθμι Ῥθπ68 Ῥχορυίαπι 
ΓᾺΡ δηξίατα :. ρα πγατυνπὶ “ὀπέτα ὁ ῬΗδβατιαυατο Γαπξ Ῥυαθ- 
βοβῆονα,. ἀεδίθηϊοχα νϑγο: απ ει υτὴ ἃ. ἤτπ!ηϊοηίτα : (οι 
δὐΐοπ. ῬΘΠΘ5: ἜΘΗ .5: ἀπ δηΐτῃ οπρο αΥΐα Τειηροῦθ; δὰϊΐ 
Ῥτοντ βατιῖ οαξα ΤΟΥ τα Ῥθπ65 σΘοδξατδα σϑίϊομθπι; ππᾶτη; 486- 
«ἄτα; ἀτπῆτιδ ὁσοία ἐπούπη, 4116 - δ΄ υηδ!οογθίῃ ἜιΒαΤΒ ἸΟΟΠΗ͂Ξ 

-ἰδηίάδχα, : 4118. ἀαγιξαπαῖ; ὁχοδοβα δία βαθτυπε: Γοόπηδάτη ἀπι68 
ἀπ ευθμ α5. οἴἴα: ααΐάονα ἄπτα" ψΟσΑΠ ἕο, ἀῶ Ἐρϑζώτηα, 8418 
ΠΟΥ ΜΠ. Ὕζοχαθϊα ἀρίξατν δ πιτεύτουνᾶτητι γηὔτι; Γαη Ὁ ῬΥδ6-- 
ὙΠ ΑΒΕ Πα, ΓΟ ΡΠΠ6, αὐΐοχα γηΐπτιβ ᾿αὐτάοπὴ τυ σι σηΐ, [68 ἴδοὶ-᾿ 
π5. ΤΡαποιηαγ,, οὐ ἔδυιοίτση αὐρευτίαΐθϑ Ἰδονυιραπΐ. Ῥατα 

ὉνΘτῸ «οΕ δα σοχηθηϑτπ [ατιξ ἀΤ Ή οἿΠ18 δὲ ἔδυ 41 ἐγαυ βύτις; ΟΥΑΙ". 
ἹΠαβαῦθ᾽ 4] θη ὑατα ΘΟΥΡΟΣῚ ἐχιριχαπί.:: ἨΠ18. σοτο δάππο ἰαττ 
"ἀϊᾶϑ, Ῥοχιθαιΐ," δό᾽ Ῥεγοτῖβ Γατ; Γησοῖ; “4186 ἴῃ οα11415 οἰ ΠΟ ῖ- 
-᾿δ "8 Πἀυΐταν. . Ὁὐαθ ϑϑγο ἴι [αυία στο. Γππΐ Σαραΐα, αἷς 
4 π610Ὁ. 16 ἼρΓατη. ἔρῖχα παποπραηξαΐ, ροίπηητι μαβεπὲ οαππῖ- 
Ῥὰ5 τϑοῦϊβ δ] πγοιξατα : ̓τιδγη Ἰπιδαχίτα, ἄππι Θοιατίτ,, 1π 

᾿ς Ἀπ θουόῆι σενξμτιξατ";...6ὲ Ῥ αθξδσ πιάτο ἀποά ἐποσαχα, ογα ΠΉπι 
Ἰοδαππξ, "1 Ραύα οἰζατα, Ῥσᾶντιπι σίσητιῆξ δἰσάθ ὁχοσοπιθηῖ-- 
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ἘΔ. ὍΠατε, ΥΙ. .[588.1 ͵ ἘΔ, Ῥεῖ, ΥΥ͂- (64) 
ἐφθῶν τε καὶ ὀπτῶν ἔστε τὰ καλούμενα πνικτά.. σκευάζεται 
δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. ἀναδεύσαντες αὐτὰ μετ ξλαίου καὶ: 
χάρου χαὶ οἴνου βραχέος , ἰδντιϑέασι τὸ ἀγγεῖον ὕδωρ ἐ ἐχού-. 

σῇ κακάβῃ ϑερμὸν, εἶτα πωμάσαντες ἄνωϑεν ὅλην αὐτὴν, 
ὑποκαίουσι μέχρις ἂν ἤ συστάσεως μετρίας: τὰ γὰρ ἐπὶ. πλέον. 
παχυνϑέντα παραπλήσια. τοῖς. ἐψηθεῖσί τε καὶ ὀπτηϑεῖσε 

γίνεται, τὰ δ᾽ ἔν τῷ συμμέτρῳ τῆς παχύνσεως ἀρϑέντα "αὺ 
πεφϑῆναι τῶν σχληρῶν ἔστιν: “ἀμείνω. καὶ τροφὴν. τῷ σώ- 
ματι βελτίονα δίδωσι. τῆς αὐτῆς. οὖν. συμμετρίας χατὰ 

τὴν σύστασιν χρῇ. ὁτοχάξεσθαι. κᾷσεὺ. τῶν ἐπιχεομένων, 
ἄνωϑεν ταῖς; λοπάσιν ὠῶν, οὐκ: ἐπιτρέποντας. οὔδὲ ταῦτα 
παχυνθῆναι. τελέως, ἀλλ᾽ ἔξ. ἐγχύλων. ὄντων. ἀπὸ. τοῦ--πυ--: 

φὸς ̓ σἴθοντος τὸ ἀγγεῖον." οὐ :σμικρὰ.. δ᾽ ἕν. αὐτοῖς; ἔστιν 
ὑπεροχὴ χαὺ τῶν" γέων. πρὸς. τὰ παλαιά"- κάλλιστα. μὲν: χὰῤ 
τὰ νεώτατα; χείριστα δὲ τὰ παλωιότατα, τὰ. δ᾽. ἐν τῷ με- 
ταξὺ φούτων: ἀνάλογον τῇ ἀποστάσει, ῇ ἐγεθεσιε: “τῶν 
ἄφῥων, ἀρετῇ τε καὶ κακίᾳ διενήγοχεν: ἀλλήλων. " 

ἔσται: ῬοΥτο σπδε: [αἴοσοῖδ ΔΡ}61)14ηΐ, - οἴ1πῖ5. εξ δῇϊς Γαπΐ 
τιθῆογα: Ῥαυϑυΐατ. πίοι δα ἥππο τὐοάπιη. 51 1ρ[84. οἷδο 

δ βατῸ δὲ βάποο νίπο δοῃίρουία πουλί, ν 83, 410. σΟΠ ἤτι6}.-- 

ἰαΥ. σαθάΡο -δαύδτα. οαἸᾶατη πδροπέτ: τπαπιαῦ: ἀσδϊπᾶδθ,. τὸξ 

ρίαν. τούαπα, [ἀρθῦτιθ. ορξαταντηξ, ἁσποτὰ [ΡΠ χπιτΐ, αποδᾷ 

οὔα τηθα]οογαπ, Παρθατξ σου ἢδηξίατη:. ἅπαθ οπῖτη; [αρχᾶ 

ταοάπτα [απξ᾿ Ἰπογαί δία. ἀτιγῖδ δὲ δἱὴβ ἥητιὶ ΠΥΩΠ16:. απ86 

610 δα τῃβαο ον τη οὐδ θην Ῥου όπου χη, οἷ τη 6115. ἀτιᾶμν 

ἄαγᾶ σοποοσαππίατ,, οἷ. ΔΙ τη ΐπανι σΟΥ̓́ΡΟΥΙ- ἀαπΐ ρυδοἤδυΐ 5. 

Ἐτάογη οἰΐδτα ᾿Θοη θθυΐῖ86 χηϑ το ον 41 ταϊϑητοβανοβ. ΕΠ{86 οροτ-ὶ 

ἐοί Ὧι 115. ονἹ5,. ηπ66. [ἸΡΘΥπ6 οα] ἄδτη5 ᾿πβαπ πδέην, τιθτὶ ρουτ’ 

ταϊτϊοτντοβ Ὥθααθ Τρία, οὐαμῖπο πη Ρά [87], [δ ἀπθθπι δάμπς 

ασοῦχα Πάντα τ δε 6 1; «σα8. ΔΌ ἰρηθ Γαρτπονθηΐεδβ. - Οὐδ. δὰ 

ἔθμης τϑοθηδα νϑέουῖριι5 ΡΙ ατίμτατη ᾿Ῥ δον: 4αΡΡ06 ΟΡ ΠΗ δ: 

[απί τεοθμαΠῆχηα, ναίμ ει Πῆπια ἀπέεπι ραἤηιια: αἀπ86 νοῦο 1 

Βουυτὴ ἀπρᾶϊο Πστηΐ, ΡΥ ρου ἤοπο᾽ σϑοθῖταβ ἐΡ Ἔχ γοιῖβ. Ῥοπῖ- 
Ἰαΐθ. αὐτὶ Ῥγανιαΐθ᾽ 1 8 ν [6 αἰ ἤἼἶθγτιχέ, Ι 

τῖς ΚΎ Σς Ξε ἢ τα 
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ἘΔ, Ομοτε; ΥἹ: [589.] - Ἐᾶ. Ῥαῖ, ΤΥ: (544) 
Κεφ. κγ΄. [389] {Περὶ τοῦ τῶν πτηνῶν. ζώων αἵ- 

μαπος.]. ᾿Αλεχτορίδων “πα. περὶστερίδων ἐσϑίουσιν ἔνιοε τὸ 
αἷμα, “παὶ μάλιστα τῶν σιτευϑέντων, οὗ χεῖρον ὃν τοῦ τῶν 
ὑῶν; οὔτ᾽ εἰς ἡδονὴν, οὔτ᾽ εἴς τὸ πεφϑῆναι; τοῦ μέγτοι τῶν 
χαχωῶν ἀπολειπόμενον πάμπολυ. δύσπεπτον δ᾽ ἐστὺ καὶ στε- 
ον τόσο ας ἅπαν αἷμα, καϑ' ὃν ἂν αὐτὸ τρόπον σχευά-- 
ὁῃ τις: : 

ἐπ Ὡς εῳ. πδ΄. ΠΕ ιροΣ. τῆς ἀπὸ τῶν ἐρύδρων ζώων τρο- 
φῆς.} Τῶν ἔν ὕδατι; διφιτωμένων ζώων καὶ γένη πάμπολ- 
λα. Χαὶ διαφοραὶ τούτων εἰσὶ καὺ εἴδη". λέχϑήσονται δὲ τῶν, 
ὥσπερ ἔιεὶ τῶν ὄμπροσϑεν, αἵ πρὸς τὴν ἰατρικὴν χρείαν ὅμοιός 
τητες “ἂν αὐτοῖς" ἰατρικὴν ὁ δὲ; λέγειν, ἢ ὑχιεινὴν ,., οὗ διοίσει 
πρός γε τὰ παρόντα. “περὶ πᾶντων οὖν εἰρήσεξαι; καϑάπέρ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων ; ὅσα συμεχῶς, ξσϑίουσιν οὗ ἄνϑρώποι. Ἢ 

οὐ Κεφ. πε... [Περὶ κεφάλου.] «Τοῦ γένους. τῶν λεέπι- 
δωτῶν ᾿χϑύων ἐστὶν ὃ κέφαλοξ, οὐκ ἐν ϑάλάζτῃ. μόνον, ἀλλὰ 
καὶ ἐν λίμναις: καὶ ἔν. ποταμοῖς, γενγώμενο!, - διὸ καὶ, μεγάλην, 

ΟΑρ. ΧΧΠῚ. [6 ψοϊπουΐτπη δι δ,ττα [ἀτιστίπο. 

ΑἸ νά τι αὖ ΦΟΙαχη ατιτη - ξατυστ6. ποι }Π}ο' ν δ Γοππνξι; 
ταδχίτα 8 ΔΙΕΙΠτε, ὍΣ ὕστιμι Γάτι στη Ππατιδαπφητιαγη 6[Ὲ 1η6-- 
σίους 'πϑοαθ σψοϊαρίαῖς, ποαὰθ σοπισοοοπῖβ. ἑδομ!αῖδ, Ῥ]ανΣ- 

γατραι ἕαυδυ ὑπ ΣΙ ἘΠῚ 6. Ἰδροτίηο. ϑδιιρυβ. αὐιἴδηι ΟΥΉ}15; 

ἀποοιιταῖτθ το ο ἔρέμπη, ἘΠΕ Θεῖα δὰ ες πῶ 61: ἀἸ ΕΠ οἱ: 

Ἦς εἰ Θκοσγθιηθηί ει 

» 4. ΧΧΙΥν..-- [ἢ ΕΣ τα μοι ΔὉ ἘΠΕῚ ὩΣ 

δοϊχααυνθτι5 Εὐμτοἢ Αὐπδ γα τι αατι15 ἀοόϑατη Ρ61- 

χὴσία [απ σεποτας ο ΕἸ βΕυ θη βϑατίθ: 1; 115: ππὸ ἃς ἔρεοῖοδ. 

Ναπο νέγο: πα τεπδήπδε τηΐον ἐρία, ἀἄδο. 88 τιΐιπι πιράϊοϊηδδ, 
Ῥαγεπθαΐ, «ταξ! 1. ΤΥ] Ι τις - Ἔθοληνι15;. τ ίβυθηγαβ..: πη α οἰ ΠΘῊν 

ἀὐϊδον τι: 8Υ ἕοπὶ [ρα τατῖς ἐπδιιᾶαθ αἸσαΥΘ 18} δα Ῥυδθίς 8: 

Ῥτοροβίδηι τον ἤπουτε: ἡ 6. Ὁπιπΐβθ5 Ἰρίξατ᾽ ἄϊοδπυιϑ, 4π6}1:: 

«ἀτασάππι 1ῃ 411|8 :δη 6" ἐροίχτατιθ, ὙΡΗ͂ΕΣ: σιῆρο ᾿ἀἴδάὰς γε- 
[οαπίαν: : 

οὐσδρ: ΧΧΥ. [θὲ ΞΕ ἀπ ἢ 6χ ἜΣ 
πος ΘΠ βθπουθ, τι [οξισαάθ. τπιδπ. ἐθ. πτατὰ Ἰηοο,. ψοΥταν 
οἴἴαγα ἴῃ ἰδαστιβ “δ ἤπιν8. ῬγοΣθ ραν οα]αγοβ παπρῖ]65 
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Ἐᾶ. Ομματε. Ί. [589.1 ᾿, Ἐ, 81. ΤΥ. (544. 
ἔχουσιν οὗ κατὰ μέρος κέφαλοι “περὸς ἀλλήλουϑ διαφορὰν: ὥς 
δοκεῖν ἕτερον εἶναι Ζέγο: τοῦ πελαγίου. κεφάλ, οὐ πρὸς τὸν ἐν 
λίμναις, ἢ ποταμοῖς, ἢ τέλμασιν, ῆ ὀχετοῖς τοῖς ξκκαϑαΐ- 
φόυσι τοὺς ἐν ταῖδ. πόλεσι χκοπρῶνγαρ. περιττωματικὴ μὲν γὰρ 
ἤ. σάρξ ἔστι. καὶ βλεννώδης ἱκανῶς τῶν ἐν ἰδυώδει καὶ ῥυ- 

παρῷ διαιξωμένων ὕδατι, παλλίστη δὲ τῶν ὃν καϑαρᾷ 8α- 
λάττῃ, καὺ μᾶλλον ὅταν ὑπ᾽ ἀνέμων. χαταιχίζηται, «κατὰ. γὰρ 
τὴν σιωπηλὴν καὶ ἀκύβονα χείρων. ἥ σὰρξ γένεται τῶν ἰχϑύ- 
ων, ὅδσῷ καὶ ἀγυμναστοτέρα, ἂν δὲ ταῖβ παλουμέναις λέμνο:- 

ϑαλάσσαις ἔτε 7εέρων τῆσδε, παὲ ταύτης ἔτι μᾶλλον ἢ ἡ κατὰ 
τὰς λίμναφ᾽ εἴ δὲ καὶ σμικραΐ τινες αὕται τύχοιεν. οὖσαι; παἱ᾽ 
μήτε ποταμοὺς μεγάλους δεχόμεναι, μήτε πηγὰς ἔχουσαι, μήτ 
ἀποῤῥοὴν δαψιλῆ , πολὺ δῇ τι Ζείθουε' εἶ, δὲ καὶ μηδὲν ὅλως. 
ἀποῤῥέοιτό τι τοῦ ὕδατος; ἀλλ᾽ εἴη στάσιμον ἱκανῶς; μοχϑη-. 
ραΐί. περὺ δὲ τῶν ἂν ἕλεσι καὶ τέλμασι, καὶ ὅσα τοιαῦτα χω-- 
οία, λέλεκται κατ ἀρχάς" ἔσχάτως γὰρ οἵ πατὰ τοιούτουθ. 
τόπους διαιτώμενοι μοχϑηρὼν ἔχουαι τὴν. σάρκα. τῶν δ᾽ ἐν 
τοῖς ποταμοῖς γεγγωμένων ἀμείνους, ὅσοι κατὰ τοὺς τοιού--. 

παὰ δ πηι ἱπξον [8 μαρθπε αἰ [ον πτθη; “6ὅθο αὲ Ῥο]αρίοιὶ ταπρ 8. 
δθατβ ἀϊνο γα ἐδ νἱθοάναν ἀρ. 60; απθᾶ ἴῃ Πητηπρίιθ,: 

Παρηΐβ,, Ἰαουραβ, αὐἷξ τἱνα!5. πυρίσπη Ἰαΐχίηαθ. ρεσραηεθα5: 

Ῥχονθηῖί, Ἐόυτσα ἴλπθ ὁατο, 4 τὶ ἀατίβ Πμοῆβ δὸ ἴον-- 

αἰαῖς ἀδραπέ; ἐχουδιπθη μά 6 δἀτηοθπτη δὸ τηποοίδ, ορἕ-- 

χη δαΐθηη Θδουτπα ΕΠ, 41 ἴῃ ρατο 1π87Ἱ1 νέντιμι, ργαθοίρτ: 

φατηη γϑπζουυη ῬΤΟΟΘ61118 ἀρὶ ται  σιδτη 1π| ἡτθῖο. τ] 5616 

αρίϊαῖο ΒαΘΕΡυΒ ἑαπΐο ρἱοίπτα οατὸ Βὲ ἀθέοσϊου, φαβηΐο το τ΄ 

πτι5 κου ται; 1Ὲ βασηὶβ δαΐθηι τιϑυ τ ην5. (ψια5 λεμνοϑα- 

λάττας ἀρῃρο!1δυῖ) «ἄπο εἰ ἀθεενίον; δὲ δος δάμυο πιαρίβ ἴπ 
Παρυῖθ, απα6 ἢ Ῥαῦνα ἢπὲ, πδὸ τπάρτοβ ἥπανίοβ τϑοϊρίαπέ, τθ-- 

46 ζοπίθθ παββαπΐ, πθὸ Ἰδυσιγη Θβἤανίθγα, Ὑπα]ῖτο ῥτοΐβοΐο: 

ἘΠ ἀθέουϊου : ροίπηια απΐοιι Γαηΐ ἤδσηθθ, 6χ «αΐραθ χ1}}} 

ἀφααθ ὁναπίηο οἰ, [δα ΠαΡ1115 6 δὸ Ῥ]δπθ  ἱτηυποῖδ, 

Ὦδθ 1185 Ῥοῦτο, απἱ ἴπ ράϊπα!ραβ ᾿Ἰδοπρτδαῖθ αἴᾳαθ 14 σϑπῖδ᾽ 

Ἰοοῖβ ἀδρτητέ, ᾿τϊτο ἀϊπκτηταβ : Ῥείπηπθη θηΐτι ἘΔΡΘπῈ σΔΥΤ ΘΠ». 

ὍΣ 1η ο) αδμηοα! ἰοο]5. ἄθραμξ: ΘΟΤΌΠπ δαΐοπι, αϊ ῃ Παν18: 

ϑισπαπέτν, Ῥυδοαυ ον. ἰαπε, ΦῸΣ ἴῃ 115 ρἰσινεπέθν, ἴπ φαΐ 
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ἘΚ. Οματε. ὙΙ, [580. 590 : Ἵ Ἑᾶ; ῬαΓ. ιν. 4) 

τους, ἂν οἷς ὀξὺ χαὶ πογὺ τὸ. «ῥεῦμα: «κατὰ «δὲ. τοὺς .λιμνά- 

ζοντάς οὔκ ἀχαϑοΐί... καὶ παρὰ τὰς τροφὰς δὲ βελτίους ψές 
γόντοι καὶ χείρους. ἔλιοι μὲν γὰρ εὐποροῦσι. καὶ πόας καὶ 
ῥιζῶν χρηστῶν, καὶ διὰ. τοῦτο πρείττους εἰσίψ᾽ ἔνιοι. δὲ 
Ἰλυώδη .πε πόαν ξσϑέουσε καὶ ῥίζας κακοχύμους᾽ καΐ τιγες 

αὐτῶν, ὅσοι κατὰ ποταμοὺς διαιτῷνται μεγάλην. διαῤδέον-. ; 

τὰς πόλιν, ἀποπατήματ' ἀνϑρώπων καὶ μοχϑηρὰς. τροφὰς 
τοιαύτας προσφερόμενοι ἌΟΡ ΤΟΙ πάντων; ὡς ἔφην, εἰσὶν, 

ὧστε, κἂν βραχὺ. πλείονε χρόνῳ διαμένωσι νεξροὶ, σήπονταί 
τε παραχρῆμα καὶ μοχϑηφότατον ὄζουσιν.. ἀηδεῖς, δὲ χκαὺ βρω-- 
ϑῆναι πάντως οὔτοι παὺ πεφϑῆναι, καὶ τὴν μὲν, χρηστὴν τρο0-- 

φῆν. ὀλίγην ἐ ἔχουσιν: περίττωμα δ᾽ οὐκ ὀλίγον... οὐκ. οὖν ϑαὺ- 

μαστόν ἔστιν, οὐδ᾽ εἴ κακοχυμίαν ἀϑροίζουσιν ἔν τοῖς σώ- 
᾿μασι-τῶν ὁσημέραι. προσφερομένων αὐτούς. [590]. ὄντων 
δὲ χειρίστων τούτων; ξξ ὑπεναντίου ζΣἄλλιστοι πάντων εἰσὶν, 
ὧς ἔφην, οὗ. ἐν, τῇ; καϑαρωτἄτῃ ϑαλάττῃ, καὶ μάλισϑ' ὅπου 

μήτε -γεώδεις αἰχιαλοὶ. “μήτε λεῖοι. περιλαμβάνουσι τὸ ὕδωρ, 
ἀλλ ἤτοι ψομμώδεις, ἢ τραχεῖθ᾽ εὖ δὲ καὶ πρὸς. τὰ βόρεια 

Βὰ5. δατιαὶ γαρί4ς ἥηϊι, δὸ οορίοία 6: φαΐ νθτο ἴπ βαρπαπῖ-. 

θ0ι5, ποη Ῥοπί: Ῥυγδοίθυβα Ῥυορίου δἰ πτθηΐα οἱ Γδ68 τα ΠΟΥ 65 
Ῥϑήογεδυς οναάτς ἊΝατα ΄αἰραβάατα Βοχραχτση δος Ῥομα-- 

χτπιι τ ϊουχα οορία Γαρρϑεῖξ, ἐτατιθ, θαγη, ΟΡ οαπίατο [αν Ῥγ86-- 

Παυπίίουςβ; 411 Πουβρδ5. Ῥαίοαντιν. Ἰπποίαβ δὲ τϑᾶϊοαβ παῖ 

οἰ λροῖ,. Ργαθίθνθα, 4{||.ἅτι ἘΠπαπηϊτιΐθτι5. ὌΥΡ 6. τηαριιδια ῬΥδδίθυ τ 

Πα Ρα85. Ποιαίπσηη,, ΘΟ  ΘΟΥη5. δὲ Ῥγανβ 1 δαηῖι5. οἴοἱβ 

νιοι ατΐ, οὐημῖτπι; αἱ αἸπκίτηβ,. Γαμξ ἀθίθυυιχαῖ, δἄθο πΐ,. ἢ 

Ῥααπίο. ἀϊπῆτιβ. Ῥουταδπίοναξ,. [πανηη Ῥπξτοίοαμπξ, . δὲ Ῥοἤδηηθ 

οἸξδαπξς. 1ΠῚ διιΐομπι ἴῃ οἶθο [απ ργονίμϑ Ἰη]πουπιᾶί, εἕ δα οο- 
αποπδπχ ἀπ Π 0 1165, θπίριατηαπς Βουΐ ατήάθηα ΔΗ οπΐ!, 6χ-- 

ΟΥΘΙΙΘΗΕΙ ατιΐθμι Ῥ] ΠΥ ππσ τοἀδαπε: αἀπάῃα γηΐσταπι ποη 6, 

ἢ φχυάνυμι [ποοῦτη 1π. ΘΟΥτ ΟΟΥ̓ΡΟΥΊΡυ5, (ἠἱ ἀπορίαις 1115 
νοίοιμίαν, σοπσογδηΐξ: 4 ααυμη Ππὶ ἀθίουυϊσαί, οὐηηῖππι 

ὁοπΐνα ἵπηξ Ῥυαο ἢ δυΕΠΠχηΐ, . φαὶ (αἱ ἀϊκῆχι5) ἱπ αν πιο 

τα αΥ] ἄθρυιτΐ, τπϑχῖπιο τοὶ ἱτίογα, {π|86. ἀατιαχη ἴπι οΥ̓́ΡΘπι δτηθ- 

ἁατιξ, ἴευγα ποῖ δραπάδηξ, π|66 Ἰενία, [θά διαξ δυθηοίδ [απΐ, 

αὐξ αἴροτα::. αἀυοᾶ ἢ Ῥγαθίεσθα δὰ Ὀογθαμπι [ρθοΐοπέ, 1ουΡῈ 



ΒΙΒΙΊΙΟΝ 1. σον. 7ιψ 

ἘΔ. ΟΒατε, ΥἹ. Τόσο. ἴα, ΒΑ, ἀν. (544.) 
τῶν πγευμάτων ἐστραμμένοι, πολὺ" βεβαίους. οὐ σμικρὸν 
γὰρ εἷς εὐχυμίαν. συντελούντων ὅ ἅπαντι ζώῳ. τῶν οἰχείων γυ- 
μνασίων, ἔτε καὶ τὸ καϑαρὸν τοῦ παταμιγνυμένου τῷ ὕδατε. 
πνεύματος αὐξάνει. τὴν ἀρετὴν τῆς οὐσίας: αὐτῶν. : : πίρόδης 
λον δ᾽. ἐκ τῶν ἐϊρημένων; ἀμείνω ικαὶ᾿ κατὰ τοῦτο. εἶνα: 8653 
λατταν ϑαλάττης, καϑὼς ἥτοι καϑάρὰ: τελέως ἐστὶν; ἢ δὲ 
χέται ποταμοὺς μεγάλους καὶ πολλοὺς, ὥσπερ. ὃ Πόνξος: 

οἵὗ γὰρ ἔν τῇ τοιαύτῃ; καϑ' ὅὃσὸν πλεονεστοῦσι τῶν λιμγαίων; 

χοτὰ τοσοῦτον ἀπολείπονται τῶν ὃν- καϑαρᾷ ϑαλάττῃ δια! 

τωμένων, εἰσὺ δὲ. καὺ λίμναι τινὲς τοιαῦται, καὴ χαλοῦδιν 
ἐνίας αὐτῶν λιμνοϑαλάττας, ἔγϑα ποταμὸς μέγας. ἐρχάζεται 
λίμνην, “συγάπτουσαν ϑαλάττῃ. καὶ χωρὶο᾽ δὲ τοῦ; λιμνάζειν 
τὸν ποταμὸν, δηου περ ἂν τῇ ϑαλάττῃ. ῥϑνύηταν πρῶτον; 
ἐπίμιιτόν τε τὸ ὕδώρ ἐστὶν ἐξ ἁλμυροῦ: τε. ποὺ γλυκέος , 1 ὅπ: τε 
σὰρξ τῶν ἐν αὐτῷ, διαιτωμένων ἰχϑύωλ ἐν τῷ μεταξὺ τῶν: τε 
ποταμίων καὶ τῶν ϑαλαττίων ἰχϑύων .7ίνεται;" κοινὸρ. ὃ 
λόγος οὗτος ἔστω σοι καὶ τῶν ἄλλων » ὅσοι 7ε πατὰ ποταμοὺς 

καὺ λίμνας͵ καὶ ϑάλατταν ἰχϑύες γίγνονται. τὸ γὰρ πολὺ 

πλῆϑος αὐτῶν οὖχ ἐπαμφοτερίζει, τῶν μὲν ϑαλαττίων 

γα χαθίοτθβσ, Ὁπμπι οηΐπα οχοροϊ οἰίοποβ Ῥσορτίαθ πο 
Ῥάττπι δα Γἀδοἱ ρχοβιῥαθΐα οπιπὶ δυήτπδυν σομΐενδηΐ, ῬΌΣΙΑ5 
αἄμυθ εἶπ. νοπῆ, «φαΐ ἄφπας τα οϑμτ [υρΠαπίτας. ᾿ρίοττια 

Ῥοπίξαΐοιη απδοῖ, Ῥουίρίσπππα Ἰριτγ, 6 ΣΧ 115, ἀπαο ἀπ πη8; 

6Π, τηᾶτ δἸΐθχττη. ΔἸ 60} 1π 60 Ῥυδϑῆατα,. απο δπὲ ρασατα 
Ῥίδπς εβ, απ΄ὶ ἔπαινίοβ τητι]ξοβ. δὲ γῆασηοβ δχο θῖν, αἱ Ῥομέαθς 

ῬΙΐδ65 οηΐτα; (ΟΣ ἴπὶ οὐτβποαί ἀθριιηΐ, ἀαθπΐο ἤαρστιαῖ685. ἀπε 

οΟΠππΐ, ἰαπΐο 115; 41 [πὰ ῬΏΣΟ χαατΐ ἀδραπ, [απ ἐπίου ον δ. 
ϑππΐξ αὐΐοηή οἱ ἤἥδσπα ατιαοᾷαιῃ Ἠυἠ]τιβηαοαϊ, «πουτη ααβοἄδτή 

λιμγνοϑαλάττας ἀρρε!ϊανῖ, ὉῸῚ νἹἄοοθὶ ἢπντηβ πιᾶρτι8 [18-: 
δηῦτα οἴβοῖε, ᾳαοᾶ τπατὶ σομ)ππριίαν: δὲ πὸ ἥπαινττιβ ποτ [τ8:Ξ 

δαοῖ, τὲ ρυϊπυθτη τηδὺΐ σοποιτοοίατ, δατία ΟΣ [ΑἸΓ8 δὸ ἀΤοΙ 
6Π τῖχία, οὗ Ῥἱϊοίατη φάτο, απ ἴπ θα ααπα ἀδριηῖ, ταβᾶϊα: δ 

ἰηΐοσ τιν δἸήτιχη. οἵ τπδυϊπουστα ῬΙΓοστη σάν θη, ΟΟμΠΩῈ-- 

τἶβ δαΐεη ΕΡῚ δὲ μαεο οτγαΐϊο 2 41115 ἀποαυθ Ῥἱ(οῖθαβ; : 4 ὑπ. 

Παταϊθὰ8. οὐ ἢαρυῖβ. οἵ γηδιὶ σισυανίαν: πάτῃ Ῥοτα ΘΟΤΊΠΙΣ 

Ῥᾶγβ ποτ δᾶ αἰτισπαὰς οἷ τπιαΐα, ἀατα ππατιτὶ Πανλαίεθμς 
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Ἐκ. Ὁπάτε, ΚΙ. [590.] ἘΔ. Βεῖ, ΤΥ, (44. 545.) 

φευχόντων. τὸ ποτόμιὰν ὕδωρ; τῶν δὲ ποταμίων καὶ λιμγαί- 
ὧν: τὸ ϑαλάττιον,- ἀλδ. ὃ γε πέφαλος ἁπάντων 'μάλιστα 

: τοῖς ὕδοσιν ἀ ἀμφοτέροις. χρᾶται καὶ φύσιψ᾽ ἔχει πρὸς ἄναντες 
τὸ δεῦμα τοῦ ποταμοῦ χωρεῖν; ἐπὶ πλεῖστον. ἃ ἀφιστάμενος τῆς 
ϑαλάττης. οὗτός μὲν ὃ χέφαλος τὰς πρλλὰς καὶ μιπρὰξ 

ἀκάΐϑας οὐκ- ἔχει, ἰαϑάπερ οὐδ᾽ ἄλλος τιὲ τῶν ϑαλαττίων" 
ὁ δ᾽ ἂν ποταμῶν Κη λιμνῶν ἐπεμβαίνων: ϑαλάττῃ πόρος 
πλησίως ᾿ τοῖς. ὁμογενέσε. “μεστὸς τῶν τοιούτων ἀχαγϑῶν ἔστι. 
σχρδὸν: γὰρ. ὅπασι τοῖς ἕν λίμναις παὶ ποταμοῖς γεννωμένοις 

ἐχϑυσιῖν ἤ σὰρξ λεπτῶν μεστὴ ἀκανϑῶν εὑρίσκεται, τῶν 6: 

λατείων οὖ» ἐχόντων. αὐτάς. καϑ' ὃν γὰρ ἄν τόπον ἢ μεγά- 
2οῦ “ποτῶμοῦ στόμα συϑάπτον ϑαλάξεῃ;, τινὲς μὲν στοταμίων 
ἰχϑύων ἐν τῇ ϑαλάττῃ;. τιζὲο δὲ τῶν: ϑαλαττίων ὃν τῷ πο- 
φταμῷ. υϑηρεύονται,": γνωριζόμενοι. τῷ. τὰς εἰρημένας; ἄκαγ.- 

ϑας ἤτοι πολλὰς ἔχειν, ἢ οὐδ᾽ ὅλως. ὀλίγοι μὲν οὐν-τῶν 

Ξτουομίων. ἐπεμβαίνουσιν. τῇ ϑαλάττῃ: στάντες δὲ οὗ ϑαλάτ- 

τίοι χαίρουσιν τοῖς. ποταμοῖς. εὖὔϑυς δὲ καὶ ἡ γεῦσις ἐσϑίοντί 
ὅθι χνωρίσεί τὸν ἀμείνω. (545) χπέφαλον" ᾿δριμυτέρα χάρ ἔστιν 

δαθδγ ᾿Ῥαριαιξ;, -- Πα. Π65. αὐΐοην ο΄ ἤαρικαῖοβ᾽ υπαυΐτδτι; 

ΜΈΡΙΙ σαυῦο οπγηΐθτη γηαχίπιο δατῖ5 αὐτίδαθα πὐξατ; : ἐααπο 

τρίπαϑι ἀαΐατα, ΕΠ, τιξ. ἃ τπδυ] Ἰοηρι της ἀϊοοάθπηβ. δάνενίο 

Παπαΐπο πιαίοι, - ϊο. φαΐδοπι, τατιρὶ] υπιοτοίαβ ἂς ρᾶνναβ 

ἔριηδδ: πο μαβθδέ, παρ πθο δ]τπι5. φαϊδατιαν ππαυϊποσυτηη: ( 

ΜΕΙΌ, 6. ἤπινηῖβ δὰΐ ἤαρυῖβ τῦᾶτθ ΤΠ αΥΘαΙ πα, Ὠομ [ΘουΒ ἃ0 

ΘΘΉΡΡΉΘΥΘ5 ῬΙΘΏτι8, οἷ᾽ Ἡυ] πβηιοα Πρηπατιῆι: τιϑλ ΟἸπΗἑτλ 

ξδυϑ Ῥιριίτπη οαγο; (οἱ τῇ Παρυῖβ ἀπὶ Εἰτινηΐηΐ 5 δἰ σητιπίαῦ, 

Τδανηθι5 ἔρί 15. ῬΊθμα ᾿πυνϑυϊεαν, 4185 πῸ]]Π5 τπδτ τ ποΥττὴ μ8- 

Ῥεῖ, Να απο [060 τιϑρηΐ ἢτίν!! οἤϊατη σπαύΐ σοιητη  Εϊπιν, 

ὩΟΠΊΠΙ ααϊάθηι Ῥἱβοίτεσι {{Πππυ]8 ἘΠ Έτῖτ) 1: ταν, ἀπθιπαάτηο- 

ἄππην δὲ τηδυτηδ ἀπ! 48. 1π Πτιγηῖνιθ, σα αυιέτιτ: αἴτο5 ἀξ δοῖτια5 

60, αυοᾶ γναεαϊοίαβ ἤρὶπθ5 ππτηθγοΐαβ διΐ ῬΥουαβ. ππ]1165 

Βαρθαυῖ, ῬῬαΐποὶ ίαπθ ἢϊπινιδί την ἸΏΦΥ6 Τπρυβαπιηΐαν,; αἵ 

ΤΩΘΤΊΠΙ ΟἸΏ1168 ἢτιν!]8 σαηάθπῖ: (οηείπο δηΐδι δὲ συ 
μλϑτι ἀρ ΤΡῚ ᾿γδοί δι ζουθ.} τ ΠΡ Ί στ ἐπι σϑρῖ : ποιπα!ο 



Β1ΒΑ.ΙΟΝ Σ, γι. 

ἘΔ, Οματί. γι. [5592 : ἘΔ. Βα, τν΄, (845.) 
αὐτοῦ καὺ ἡδίων καὶ ἀλιπὴς ἡ σάρξ. οἷ δὲ λυταροὶ χαὺ κατὰ 

τὴν γεῦσιν ἔλυτοι χείρους μέν εἶσι καὺ εἰς αὐτὴν τὴ»: ἐδῶ- 
δὴν, χείρους δι καὺ πεφϑῆναι χαὺ “πακοστόμαχοι “αὐ ᾿πακόχύ- 
μοι" διὸ χαὺ ' σὺν ὀριγάνῳ σκευάζουσιν αὐτούς. ἔνιοι δὲ 
τῶν παρ᾿ ἡμῖν ἀνθρώπων τοὺς ἔν τοῖς ; ποταμοῖς γευνωμέγους 
ἐχϑύας͵ λευκίσκους καλοῦσιν, ᾿ ἕτερον εἶναι )ΌΜμΙΞΘΥΕΘΕ: αὐτοὺς 

εἶδος τῶν κεφάλων. ἔστι δὲ τἄλλα μὲν ὅμοιον πάντῃ 'τὸ 

ξῶον τῷ ζώῳ, λευκότερον δὲ βοαχεῖ καὶ τὴν κεφαλὴν ἔχον 
ἐμεροτέραν; καὶ τὴν γεῦσιν ὀξυτέραν. ἢ δὲ δύναμις τῆς ἀπὲ 
αὐτοῦ τροφῆς, οἵαν ἔμστροσϑεν εἶπον εἶναι τῶν ποταμίων 38: 

φάλων" ὧσϑ' ὑπὲρ ὀνόματος, οὐ πράγματος ἡ ἀμφισβήτησις. 
ὃ δὲ τούτου χρησιμώτεφόν". ἔστιν ἐπίστασθαι , καὶ δὴ φοάσω. 

τῶν ταριχευομένων ἐστὶν οὗτος ὅ ἰχϑῦς, καὶ γίνεται πολὺ: πρείτ-- 
τῶν ξαυτοῦ σπευασϑεὶς οὕτως ὃ λιμναῖος: ἀποτίϑενται γὰρ 
ἅπαν τὸ βλεννῶδές τε καὶ βρωμῶδες ἐν τῇ γεύσει. καλλίων 
δὲ τοῦ πλείονι τῷ χρόνῳ ταριχευϑέντος ὃ γεαλής. ἀλλὰ στερί 
7ε τῶν ταριχευομένων ἰχϑύων ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται. ποι- 

γῇ, καϑάπερ γε καὶ περὶ τῶν͵ ἑωλιζομένων ἐν χειμῶνι. 

χιδτπτατα ἱρ Πτι5 ἘΠ δατο δὲ δουῖον μἱπραθάϊηϊδαιο Θχρασβ: ρῖπ- 
δτί55. ὁοῃῖρα δἵ [οΙΠ (Δρουῖ5 ἕπτ οἶδο, ἴαχῃ δα σοποοφαθῆ- 

ἄστη {ἰπιξ ἀδίθυέουθβ: ρῥγδθίοσθα Ποιθαθῆο [απ ποχ δὲ νἱ-- 
ἕϊοίι [αςοῖ; φπάρυορἕον σπηὰ οΥΐρσατιο ἱρῖοβ ραγδυΐ, Οπΐάδπ 

ψοῦο. ποβγαΐθβ ὈΠ668. αποϑᾶδμι 1 ἢν 6. σοηΐζοβ λευκίσκους. 
τ ουητπδιῖ, ὙΔΕ αἰ νου [ο5. οἴ ἃ πη σ!]τιτη σοηογΘ; οαθίεσα ἰδ 

ΤΊΘῈΠ ΟἸΠΗΪηΟ ΔΠΪΠ141 Δηΐηι8}1} ἢ ἤπη118, πῇ ᾳφαοᾶ λευκίσπος 

Ῥάσῖο οἵ οαπιαϊάϊον, “οαρπίατιο παρεξ χηΐπτιβ οὐ Γαρούθαι δοΐ-- 

ἄϊονθι. ΑἸπηθητ δαΐοσια, αποά δ 60 πηηΐξαν, ἔα υ τα5 οἱ, 

«παῖοηη Ῥυῖτιβ Ἐαν ΙΔ ΠῚ τοῦδ! ἡπεῆϊα ἀἰχίπβ: φγοΐπᾶς 6 

ποταΐηθ, που 46 γΥ8 δ σοπίχονονῆα. Οποά δαΐθηη ἡον δ τηδ-- 

δἰβ υϑίπ]ουϊ, 14 76γι ἀϊοαη. Ητο Ῥ1[Ο᾽5 τιπτιβ βοστιμ 6ἢ, «τ 

ἴα18 σοπα11 αἰϊουναηέαν: αἴᾳας ἤδρυδ]15 ΠΟ Θομαϊπ8 ταο]ίο; 

ἀπάτα δπΐθ. Ῥυϑοδηπου θνδαϊο: αισαια δηΐχα ταποούαχα 

αὐξ νἱτοῦανι ραῆα τοῖογε, 14 ἐοΐανα ἀορομίξ: σϑυτιπι σθοθηϑ 

[αἸλταβ 7αυιᾶτα [ΑἸἴο ο(ἢ τηθ ον. 864 ἄς [411|15 φυΐϊᾶοιπι ῥτ{ο1-- 

Ῥυὶβ ράπϊο ροῇ ἔδγμιο οομηπιηῖ5. μα ρο ρίξαν, Ποπέ ἄδ 115, χαΐ 

ἴῃ τινα (πὲ ἢς ἄϊοαιη) που ἀβοαπίτιν. 
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ἘΔ. Οματε. ὙΊ. [591. Ἐδ. ΒΑΓ. ΤΥ. 645) 
Κεφ. κατ΄. [591] [Περὶ λάβρακος.} Τοῦτον τὸν ἰχϑὺν 

οὔ τεθέαμαι γεννώμενον ὃν γλυπέσιν. ὕδασιψ, ἔν μέντοε τῆς 
ϑαλάσσης ἐπαναβαίνοντα ποταμοῖς ἢ λίμγαις ξώρακα. διὸ 

ψαὶ μικρὸς ὀλιγάκις εὑρίσκεται, καϑάπερ ὃ “κέφαλος πολλάκις. 
οὐ φεύγει δὲ οὐδὲ τὰς ψμιμνοϑαλάσσας. χαὺ τὰ στόματα τῶν. 
ποταμῶν, παίέξοι πελάγιος ὦν" τουτὶ γὰρ. τοὔνομα τίϑεν- 

“ 7αι τοῖς εἷς τὸ βάϑος ἀποχωροῦσιν. ἥ γε μὴν τροφὴ ἐκ τού-- 
τοῦ κῷς τῶν ἄλλων ἰχϑύων αἵματός ἔστι γεννητιπὴ, λεπτο-. 

᾿ φέρου τῇ συστάσει τοῦ ἐκ τῶν πεζῶν ζώων, ὡς. μήτε τρέφειν 
δαψιλῶς, καὶ διαφορεῖσϑαι ϑᾶττον. ἐπεὶ δὲ τὸ λεπτότερον ᾿ 
ὄνομο; ποτὲ μὲν ἐπὶ δύο πράγμασι παροαβαλλομένοις γέγομεν,: 
ἐνίοτε δ᾽ ἄνευ παραβολῆς, ἰστέον, ὅτε πρὸς τὸ μέσον αἷμά. 
τῶν ἄκρων παραβολὴ γίνεται τοῖς ἁπλῶς λεγομένοις. ἄκρα 
δὲ τῇ “κακίᾳ κατὰ τὴν σύστασίν. ἔστι τό τε παχὺ, παϑάπερ 
ἤ ὑγρὰ πίττα, τό τε ὀῤῥῶδες οὕτως, ὡς ἐκχυϑὲν τῆς φλεροΣ 

ἂν τῷ πήχνυσθϑαι πλεῖστον ἔχειν ὑχρὸν ἔποχούμεγον ὑδατῶδες. 

ὄριστον. δὲ τὸ τούτων ἀκριβῶς μεταξὺ γενόμενον, ἔξ ἄρτου 

σαν. ΧΧΥΙ. -[Ὀε6 1προ0.1 Ηππο ρέΐοδμι ἰπ δαπῖ5 40]- 
οἴδτιβ τπιϑέπτα ποῖ νἱαίπηβ, [6 6 χροΐ ἐπὶ Πτιτοΐπα 6πΐ ἤδρτια, 
αἰοοπατ οοπίροσιίπιτιβ; Ἰἄθοστιθ ρᾶυντιβ τὰγο; ατιθιηδᾶ- 

τποδστη τη]! ἴαθρθ, ἱηνοηῖξαυ, ΕΓ φασπαπατη ροϊαρίτβ. 

δι, ἥδσπα. ἰατῖθα τηδυϊσηα τιοὰ ἔαρ, το Πα ν ον τα. οἵα: 

ῬοΙδοΙ! οπῖπη σοσθηΐαγν, ἡπὶ ἐπ ππᾶτα ργοξαηάτχῃ [ποοοατιπέ, 

ΔΙπηθηξατῃ ἔδτιθ, αποᾶ ὑπ ὃς μου, ἕπτα 6Σ 81115 ῬΙΓοῖρτι8 

Ῥτονθηῖ, [Γατπισυΐτθτη εἰσοῖϊ οομπ θα ὐτα ἐθυιαου θη, αὔδπι 

αποᾶ ἐκ ρεδοίυιθηβ δπϊπηδηρτιβ Γαγηϊ ταῦ, δἄθο πὲ τιοη δἕ- 

Ταοη τοῦ τυαΐτίαΐ, δὲ ο᾽ θεῖν ἀπ οιαῖαν. Οὐπτῃ δαΐθη π0-- 

χαόῃ μα ἐεππΐαθ πῦπο ἴῃ ἄπαραθ χϑρπδ ἑπίον [6 φο]] 8, 

ἀπο οἶἶτα σΟΙΠ] Δ οΥ τ Θηπιτοίθηγι}5, [οἰ συ ἅτηγι, το8,. φυτνα 

Ἰρίανα Πυαρ!οἱΐου ῥϑοπιάποίατητιδ, δα [Δγισιήίμποηι ταθάϊαχῃ ἴη- ὖ 

ΤῈΣ οχέγϑηγα ΘΟ ΡΑΤαΤΘ; δσίξομηδα δαΐθιη Ὀγαν δ ϊβ. Γθοτιη-- Σ 

ἅπηῃ σου ῆἤοηΐατα [απστιῖβ. οἱἙ ἑώτῃ οὐ π8, πιὸ γὶκ Παπῖᾶα, 

ἕαζα [ΘΥΟὰ8 δᾶθο, αὐ, ροϊαδαπδηη 6 σεπα αἥτια8 σοποσν σι, 

ῬΙυστατηη μαϊροαξ δαποίαθ Επτη 1 τἀ 5 Γαρ πα ἰδη 5, Γιδυιᾶα- 

{ππῦτιβ σότὸ οἱ; «αἱ ᾿πΐοῦ Π05 οχϑοΐθ δ πιθᾶῖπβ, ἀυἱ δέ ἐσ 
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ἘΠΛ: -Θ ματι, ὙΙ, [591.] ἘΠΛ. Βεῖ, ΤΥ. (545). 

τε τοῦ καλλίστου͵ κατεσκευασμένου, περὶ οὔ κατὰ τὸ πρῶτον 
εἴρηται γράμμα, καὶ τῶν πτηνῶν ὧν εἴρηται ζώων, ἕπ πέρ-- 
δικός τε καὶ τῶν ἄλλων παραπλησίων. ἐγγὺς δὲ τούτων 
εἰσὶν καὶ τῶν. ϑαλαττίων. οἵ πελάγιοι τῶν ἰχϑύων. 

Κεφ. κζ΄. [περὶ τρίγλης.1. “Ἔστι μὲν καὶ γε τῶν 
πελαγίων ἰχϑύων, τέτίμηται δ᾽ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ὧς 
τῶν ἄλλων ὑπερέχουσα τῇ χατὰ τὴν ἐδωδὴν ἡδονῇ. σκληρο-- 
τέρα. δὲ. σχεδὸν ἃ ἁπάντων αὐτῶν ἔχει. τὴν σάρκα, παὶ ψαϑυρὰν 
ἱκανῶς, δπέερ. σημαίνει ταὐτὸν τῷ μήτε γλίσχρον εἶναί τι, 
μήτε λυταρὸν ἐν αὐτῇ. τρέφει τοιζαροῦν, ὅταν πεφϑῆ κα- 
λῶςο, τῶν ἄλλων ἁπάντων ἰχϑύων μᾶλλον. ἐῤῥέϑη δὲ καὺ 

᾿φερόσϑεν, ὡς τὸ σφληρότερον ἔδεσμα, παχυμερέστερόν τε καὶ; 
ὡς ἂν εἴποι τις, μᾶλλον γεῶδες ὑπάρχον, ἀξιολογώτερον τρέ- 
φέι ὑχφροτέρων τε καὶ μαλακωτέρων,. ὅταν γε πρὸς τούτῳ δη- 
λονότι καὶ τὴν οὐσίαν οἰκείαν ἔχῃ. τῷ τρεφομένῳ σώματι πρί- 
ψέται δ᾽ αὐτὴ, διὰ τῆς ἡδονῆς. ὅσαι γὰρ ἀλλότριαι τροφαὶ 
ταῖς ὅλαις. φύσεσίψ. εἰσι τῶν τρεφομένων ζώων, ταύτας ἢ οὐδ᾽ 
ὅλως; ἢ ἀηδῶς ξσϑίουσι". τῶν γε μὴν οἰκείων ὥσπερ τὸ ὑγρό- 

; 

Ῥ8πο ορξίιιθ ρτδδραταῖο (48 απὸ ῥυΐπιο ργο θρίπητιβ) οἱ διυΐπηδ-- 

Ἰρὰ5 νοϊπιονῖρα5, 46 φαΐρτι5. ἀϊχίχητβ, Ῥογαϊοθ [Ποθὲ αἴθαπα 

14 σϑπτβϑ: φαῖη5 δὲς τηδτίμῖθ, Ῥ1ΓΟἸτι5. Ῥ6]ΑρῚ1 Γυτιΐ Ῥυορί παῖ. 

Ο4νΡ. ΧΧΥΙ [6 τπιπ]ο.1] Ηΐο φποαπα Ῥϑιαρίοἱβ οἱ[οἱ-- - 

Ῥαβ. ἀπητηηθτδῖτιν.. (οΙθρνυδῖτιν δυΐθυα αρτιᾶ Βοχηῖτιθβ, ἴδπ-- 

ἀποη γοϊαρίαίϊς. οἶροβ. τϑιίαπιοβ. (προγθῖ. Οτηπίτιτα ἔδυγηθ 

ΔΙ οσ τα οαστθῖῃ παροὶ Δαν Πίτηδηι δὲ ναϊᾶθ ἐγ ]οτα : . χαοά 

1άθγα βΒριϊβοοῖ δο ἢ. ἀϊοα5, Ὁ 81 ἴπ θο δ᾿ Ἰθηξουῖθ, πθατια 

φἱπρπθαϊηῖπ: ποαίΐτξ. σοτίθ;. ἀπστα ῬΤΌΡ6 οοηΐδοίτιβ ἔαουτί, 

οτημπῖρτι5 8118. ρι(οἶθτιθ σορίοπαθ, ύπίτητιθ διΐθπι. απΐθα, 
ποῦ οἵδθτι5 ἀατιοῦ ἂς οταίβογ τα φαυάπτη δὲ (αἴ βο ἀϊοατη) 

ἰευγοῆν!β. πηασίθ᾽ ΑἸϊπηθηξατη ΘΟΥ̓Ροτὶ τυδοαί οορϊοῆτιβ, ἀτιατο 

Ἡτμηΐαῖου 86 τ201Π1|Ὸτ, φγδϑίου τα ἀτπιαπιο Ῥυδοίου 14 [ὰΡ-- 

Πανίίατα παροῖ οοτροτὶ δἰθπιο δοσοχητιοᾶαίαηη 8ο ΦἈγη1116- 

Τοπι:᾿ απο. Γαρἤδηπα σοϊπρίαϊο. ἡπιἀϊοαίττ: υιατη, ΔΉ τπθηΐα, 

4086. ἕοϊα Γαρβαπεϊα 4} 416 418. δαϊτηδηρη5 (ππΐ δἴτοπα, 68 

τις ποῖ Ῥτονίαβ, ἀπὲ ταπανίξον τπδπαπηΐαν: ΟΣ ζαγλ τατῖ- 

Ῥὰ5 σεσὸ ᾳπϑιηαδιποάτηη Πτιηυτ ἀϊτ5. τηΐγιτιβ χναίτ!, τΐα οο- 
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ἘΠῚ Ομασῖ, ΥΙΊ, [59.5. 5932. “Ο Ἑ4. ΒΑΓ, ΤΥ. (615,) 

τερον ἧττον τρέφει, οὕτω πέττεξαι καὶ ̓ ἀναδίδοται ῥᾷον. 
ἢ τοίνυν πῆς τρίγλης σὰρξ ἡδεῖα μέν ἔστι, αὖθ᾽ ἂν οἰχεία ἔρ0- 

φὴ τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων, σηληφοτέρω δὲ οὔσα τῶν ἄλλων 
ἰχϑύων ὅμως ἕχάστηςξ ἠβέρας ἐσϑίεσϑαι δύγαται; διότι ψα- 

ϑυρὰ καὺ ἀλιπτής ἔστε καΐ τι δριμύτητος ἔχει. τὰ γὰρ λιτα- 
ῥὰ καὶ γλίσχρα κατὰ τὴν πρώτην, μὲν εὐθέως ἐδωδὴν ἐμ: 

πίπλησί τε ταχέως, ἀνατρέπει τε τὴν ὄρεξιν, ἔτι δὲ μᾶλλον 

οὐχ ὑπομένομεν αὐεξῶν τὴν ἐδωδὴν ἐφεξῆς ἡμέραις πλείοσι. 
τὸ γε μὴν ἧπαρ τῆς τρίγλης οὗ λίχνοι τεϑαυμάκασιν ἦδο- 

- 78 ἕμεκεν, ἔνιοι δ. οὐδὲ χαϑ' ἑαυτὸ δικαιοῦσεν ἐσϑέειν αὐτὸ, 

παρασκευάσαντες: "δ᾽ ἂν ἀγγείῳ τὸ "αλούμενον γαρέλαιον 

ἔχον οἴνου βραχῦ τι, παταϑρύπτουσιψ ἔν αὐτῷ τὸ σπλάγχνον, 
ὥς γενέσϑαι τὸ σύμπαν ἐξ. αὐτοῦ τε καὶ τῶν προπαρεσχευα- 
σμένων ὑγῥῶν ἕγα χυμὸν ὁμοιομερῆ περός γε τὴν αἴσϑησιν, 
ἕν. ᾧ τὰς τῆς τρίγλης σάρκας ἀποβάπτοντες ἐσθίουσιν. [592] 

ἐμοὶ δὲ οὐδ᾽ ἡδονὴν ἔδοξεν ἔχειν ἀξίαν. τῆς τοιαύτης τιμῆς, 
οὔτ᾽ ὠφέλειαν τῷ σώματι, καϑάπερ οὐδὲ ἡ πεφαλὴ,, παί- 
Ζοι καὺ ταύτην ἐπαινοῦσιν. οὗ λίχνοι, «αἴ φασι τὰ δεύτερα 

ἀδϊξαν 14 ο1Πππ|5 ἀο αἰ δαϊειν. ἘἙγρο Ὑπ0ῖ: φάτο Ἰποππᾶα 

τάδ εἴ, αἱ ααᾶθ Εἰπποπέπτη δὲ Βουίπητη χιαΐαταθ δ0- 

οοἰηποάπη: οἱ απαιννῖβ 4115 ῬΙΓοῖρτι8 πὲ ἀπξίου, τπαπᾶϊ [Δ- 

Ῥλθη ἀποίαϊα ροΐεί, ῥγυορίοτβθα χιοά δ 4 0115 9 δὲ ρίπ- 

, Βαθάϊηῖ5. Ἔχρϑῦβ᾽ ὅπτα 4αδάατῃ ΔΟΡΠΠΟΠ14:- πάτα οἱπριηα οἵ 

Ἰόπῖα οἰρατία Παϊῖτα, τ Γαταρίᾶ ἔπουιαΐ, ΘΙ θεῖτο ᾿πυρῖοπέ, δὲ 

δρρεϊεπστῃ νου πα; ὈΥΘθίουθα, ἀποά ταδ]τπ8 6, ΟΘΙΏΡΙΠ-: 

τῖθτιβ ἀθίποθρ5 αἰ ορ 5 Τρίουτμ δα. ποι ῥα ποσατιθ, Ὑὲ- 

στ ΤΠ ΠΘραΣ Ῥτορίου νοϊπρίαΐθη ἃ δυϊοῖ5 Γατηοσηορ γα 

ὀσροᾶσασ. Οὐίδαιη στο τις Τρίατα «τάδ ῬῈΥ ἴδ τπδπιᾶθγθ 

ψοϊπξ, [πᾶ δαγθϊδοῖπη, ἀποᾶ ψοσαπξ, “πὶ νἂΐδ οτιπι ρῥαιικῖΠΠο 

σἱ πη ρυδθραγαηΐεβ 1 680 νἹΓοὙ18 Ἰρ [πὶ ΤΑ Π ἤρθη ΘΟ το τ τισι, 

φαδαᾶ τοΐατα Ππῖα] ὅπ ἱρίο δὲ Βαχοϊάϊ5 ῬΡαθραγαιΐβ [ποοῖι8 

τὰϊαβ διαΐ Πυίριος δᾶ Γδπίατα δὸ [πυ]]ατῖβ, ἴπ απὸ πιπ]} οἂτ-- 

1685 Ἰη ἀποῖαβ το ππί, ἀξ τρτηϊ ργοΐδοῖο ποαπδαθδτη ἑάπΐαδ 
Γααντϊαϊβ οἴ νϊἀθξαν, πϑαάπθ ἕαπΐατα οΥΡΟΥΣῚ αἰΠπΠἰαίδηι δς 

ὕεσυα, τέ ἑαυιΐορονό δὲ φοπριοἰοπμάτηα, αἰ τιθοὸ ἐρίπμν οἀραΐ: 

᾿αυαπα παι! σα]οῆ ποο ἀποααο Ἰαἀδτ, ἀὸ Γδουπ45 ροίξ 760 Ὁ}: 
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φέρεσθαι μετὰ τὸ ἧπαρ. οὗ μὴν οὐδὲ διὰ τί τὰς μεγίστας τρί- 
7) ας “ὠνοῦνται πάμπολλοε, “δύναμαι γνῶγαι, μήϑ' ἥδεῖαν 

ὁμοίως ταῖς. μικροτέῤαις, ἐχούσας τὴν. σάρχά, μήτ εὔπεπτον, 
ὥς ἂν ἱκανῶς σαληράν.. ὥστε διὰ τοῦτό τινα τῶν ἀργυρίου. 
παμπόλλου τὰς μεγάλας τρίγλας" ὠνημένων ἠρόμην, τίς ποτέ 
ἐστὶν ἢ αἰτία τῆς ἀῷ, ἑαυτῶν σπουδῆς. Ὁ. δ᾽ ἀπελρίψατό μοι, 
ῥάμιστα μὲν. διὰ τὸ ἧπαρ ὠνεῖσϑαι τὰς τηλιμαύτας, ἤδη δὲ 
αὶ διὰ τὴν. κεφαλήν. ἀλλὰ γὰρ ἀρκεῖ. μέχοε τοσούτου περὶ 
τῶν τριγλῶν. εἰρῆσθαι τῇ πρὸς τὸ χρήσιμον οἰκειότητε τοῦ, 
λόγου. 7)ίγνονται δ᾽ ἄρισται τρίγλαι κατὰ τὴν παϑαρὰν 

θάλασσαν, ὥσπερ. ποὺ οὗ ἄλλοι πάντες ἐχϑύες, οὔχ ἥκιστα δὲ 
καὺ διὰ τὰς τροφάς. -αὖ γοῦν τὰς. καρκινάδας ἐσϑίουσαι 
ζαὺ δυσώδεις εἰσ; καὺ. ἀηδεῖς; καὶ δύσπεπτοι, καὶ πακόχυ-- 

μοι. διάγνωσις δ᾽ αὐτῶν,. πρὸν μὲν ἐσθίειν, ἄναπτύξαντε 

τὴνι κοιλίαν, ἐσϑίοντι, δὲ κατὰ τῆ! ποῦτην εὐθέως ὀσμήν 

τε χαὶ 7εῦσιν. -.. . ΠΡ τπῦ. κωσπιθ: ; 

ἥργτο Ῥυδοάιοαπί, (δοΐουτστα πϑαπο 14 1:6] Πσοῦθ 4π60, ΟἿ 
ῬΘΥΠΑΙΠ σνδπἸ Πἰπ105.:νο 8 ἐπιρ ἀξεηΐ, αὔτη πίοι ααξὸ [μα-- 

᾿αὰ βπὶ ΑΥΥΙ6, τ ταϊπου68;. τιθο δα σοσάοπάπιῃ [80111, τιῖ ατιαα 

ἄγ δἀνηοθτ. οἴ, -- ΟΡ φαπὶ ἐρίξαν σαπιίαυν αὐταῖι απποτι-- 

ἀλτὴ δαᾳπαμᾶο τπίοτγοσαδυη, (ὉΠ ασο πὶ ρεοατία ῬΥδαρσΥδη-- 

65. τρπ]ο5 δἰπθέαί, «πᾶ οἴδί, φαοᾶ 41105 ἰδηΐορονα ὀχροίθ-- 

τοῖ; στο ροπατε, [6 Ῥυϊσοτισ Ῥυορίδυ ἩΘΡΑΥ 11105 απ Ομ [[6,- 

ταγῆ ἀτιΐθηα δὲ ῬΥΟΡΈΘΥ. σαρτί. Ὑαγπτα. Βαοΐθητιβ 46 ππτ]15 

Βαος ἀὐσιῆ δ πτῆς Γουυπ οι, ἴ. (πὸ, τὐϑΠπτάξατα ἐπ αυΐτουα 1 {{|-- 

ἑαΐτητιδ, [4115 Τπουϊν. ΡΌΥΤΟ ΟΡΉΤΩΙ γὍ] ἢ τιυυῦ, τῇ 4111 “οἴΐαιη: 

ὉΠΛΠ65. ῬΣΙΟΘ5,. ἔτ 1" ΤΔΔΥῚ ΉΤΟ; ἕπτ πϊαχίηγθ ῬυΟΡΊΟΥ 

ΔΠταθαΐα: πϑτη Ἅπ|. ΘΑΠ061108 σογϑηΐ, δὲ συδνιῖου οἱοπέ, εξ 

Δαΐπανεβ απ; δο δὰ οοαποπάττηῃ. ἀΠΈΠ| 61168;. δὲ Ὑπ81} [ποοῖ- 

Ηοβ βόττο ἀΐσηοίοοβ, Ἢ Ῥυῖτβ απίάθια, ἀπδῖη 6445, νϑ πένθη. 

ΤΟΥ 15: ἸΠΤΘΥ ϑἀάοπάμι σψοῦο Ἰρίς βαῦτα δαῖτα 80 οἸΐδοῖτιδ 
τρι τὐράνς ΔἸΕΥ 6 Ε. 
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ἘΠ: ΟΒΠετε. -ΥΊ. [593.} ᾿ ἘΚ. Βαῖ. τγ. (65. 

Κεφ. κη. [Περὶ τῶν πετραίων ἰχϑύων.] “Σκάροὺς; 
κοττύφους, κίχλας, ἰουλίδας, 0. στέρχαρ πετραίους ὀνγομά- 

ξοῦσιν ἰχϑύας ἀπὸ τῶν ̓ὙΘούθι: ἐν οἷς εὑρίσκονται διατρίβοντες" 

"οὗ γὰρ ἐν τοῖς λείοις, ἢ ἢ ψαμμώδεσιν, ἢ ἢ γεώδεσιν αἰχιαλοῖς, ἀλλ. 
ἔνϑα πέτραι τιψέξ. εἶσε καὶ ᾿ἀκταὶ; φωλεύουσί τε καὶ. τε: 
«γοῦσιν. ἄριστος δ᾽ ἔν αὐτοῖς ἡδογῆς ἕνεκεν ὃ σκάρος εἶναι 

πεπίοτευται, μεὲ αὐτὸν δὲ χόττυφοί τε καὶ κίχλαι, καὶ μετὰ 
τούτους Ἰουλέδες τε καὶ φυκίδες καὶ πέρίσε, τροφὴ δ᾽ ξξ 

αὐτῶν οὐ μόνον εὔπεπτος, ἀλλὰ καὶ ὑγιεινοτάτη τοῖς͵ τῶν 
ἀνθρώπων σώμασίν ἔστιν " αἷμα γεννώντων μέσον τῇ συστά- 
σει. “ χαλῶ δὲ μέσον,- δ᾽ μήτε πᾶνυ λέπτόν. ἔστι καὶ ὑδατῶ- 
δες; ἀλλὰ μήϑ' ἱκανῶς. παχύ. πλᾶτος δ᾽ ἀξιόλογον ἐ ἔχοντος 
τοῦ μέσου, περὶ τῶν ὃν αὐτῷ Ἐπρν ἐς ἐπὸ ἀρ θ πσπε Β τῷ 
λόγῳ λεχϑήσεται. 

Κεφ. «ϑ'.. ᾿ΓΠερὶ κωβινῦ  αγμάλειο; δὲ. ἰχϑύς ἔστιν 
οὗτος , τῶν σμικρῶν ἀεὶ διαμενόντων εἷς τις -ὧν καὺ οὗτος, 
ἄριστος δ᾽ εἷς ἡδονὴν καὶ πέψιν ἅμα, ἀνάδοσίν τε καὶ εὐχυ- 
μίαν ξοτὲν ὃ κατὰ τοὺς ψαμμώδεις αἰγιαλοὺς, ἢ τὰς πετρώ- 

Οαρ: ΧΧΥΠΙ. [6 Ῥ οῖρυβ. [ἀπανΠΡπ5.}1 ΘΔ ΉΠΙ; 

τ  Ὁ]ᾶτα, Ῥατάτιτα, Ἰ]Πάτα, ἔπσαπα, Ῥϑτοάτα ἃ Ἰοοῖβ, 1π 4 ἷτ 

Ῥαὰ5. νουίατὶ σοχρθυϊανῖτ, Ρ᾽ [0688 [ἀκα 165 Δρρδ Πα: ποῖ 
εμΐτα ἴῃ Ἰδναρβ, ΔΤ ἀΥΘποἢβ, δαὶ τουτοὶβ πεουῖρτιβ, [δα :1ἢ 

Ῥϑξγοιβ ρῥγυομιοηΐονηβ, δὲ πἰδὶ ἴαχα [ππὶ, ἀοηξοίοτεαϊ δ. ῬΡ8:-: 

αἰαῖ ΤΙηΐαν Ἠο5. διΐοία ᾿Γόαγτιβ ἐκοοῖοσο [πὰ νίνοίο. οὐδάϊς 

: Πϑοσπάθτη Πτττο ΠΟΥ 1846 80 ἕαγ τ]: ΟἰΘΥΕΟ Ἰοσο. 1π|1{86; 

ἔχθαε δὲ Ῥεῦσαθ: Ῥουσὸ δἰδχπθηΐυτη, (τοῦ ὅχ: οἱβ Γατηΐετιν; 

τοι τηοᾶο δα σοφαδπάπηι 6 ἔβοϊ]θ, [δὰ μου τη ἐδτη δου 
ῬοΥῖρτιβ, οἱὲ [Δ] ουείηίατα; τιΊ αποᾶ Γαπρτήπϑιη τηδάϊαιτη σόα“: 

δἤθηῖα ρεπθγθι. ᾿ς Μϑάϊαση, ἀτιίεια σοοο; ατΐ πρϑαπθ δάτπο- 
ἄστη ἑθηπῖ5 εἢ, πθατιθ δαηποίάβ, πθατιθ᾿ νθπειηθηξο οτα 5. 

Αἰ αατσηη χπδσηα: πτη] π8. πι6 11 ΠῈ ΔΕ πιαο.; ἅ6 ἼΠΙΣΣ αἸβεγεη- 

ἘΠ 5. Ῥγγοοοάοπ!δ [ϑυτϊοσθ αἰ ΠΥ ηῖ8. 9})5 

Οαρ. ΧΧΙΧ. [6 φοβίομϑ, ορβίο. ψεοτάϊί) εἵ 

ῬΊ[ο6.5, 6. ϑουστη ΘΕῖ81:) ππιτηοΥο, αι ῬΑΥΨῚ Ῥοχρθέμο τιϑηθηΐ. 

Ῥγδοδμε Ππτβ δαΐθιη δα "ὑσοϊαρίαΐοιαι, οδοξίοχιθιη ἤπη.] 80 

ἀἰβεϊθαδομθια δὲ Γαοοὶ Βομίξαΐθη εξ 15, «αὶ ἴτι ἀτοποῆβ Πἴ- 



ΒΙΒΑΊΟΝ [". 719 

ἝΔ. Ομᾶτε. ὙΙ. [593.895.] : Ἐά. Βαῖ. ἘΥ. (615.546.. 
δεις ἀκτάς᾽ ὃ δ᾽ ἔν τοῖς στόμασι τῶν πὸ (δεθ)ταμῶν, ἤ 
λίμναις, ἤ λιμνοϑαλάσσαιο οὔϑ' ἥδὺυς ὁμοίως, οὔτ εὔχυ-- 
μος, ὀὔτ' εὕὔπεπτος. εἰ δὲ καὶ Ἰνυῶδες ὑπάρχει τὸ ὕδωρ, ἢ 

πόλιν ἐχκαϑαίρων ὁ ποταμὸς, οὕτω μὲν ἄν εἴη χείριστος ὄ 
«αν αὐτῶν κωβιὸς; ὥσπερ οὗ ἄλλοι πάντες ἰχϑύες, οὗ ἐν τοῖς 
ὥδασι διατρίβοντες. εἰκότως οὖν ἐν μὲν τοῖς πετραίοις ἐχϑύ: 
σι οὐδεμία σαφής ἔστι διαφορὰ τῶν ὁμοειδῶν πρὸς ἀλλή- 
λους, ὡς ἂν ἐν καϑαρωτάτῃ ϑαλάττῃ διαιτωμένοις ὦ ἀεὶ, φεύ- 

γουσί τε τὸ γχυκύτατον ὕδωρ: » τὸ τε συμμιγὲρ ἔς τοῦ τοιού-- 
τοῦ τε καὶ ϑαλαττίου". δευξέρρτῷ δὲ μετὰ τούσδε τοῖς πεδα-: 

γίοις ὑπάρχει ταὐτόν. οὐδὲ; γὰρ οὐδ᾽ οὗτοι διαφορὰν ἀλλή- 
Ζοις ἔχουσι μεγάλην; ὁποίαν οὗ διατρίβοντες ἐν ἀμφοτέροις 

 χοῖς ὕδασι. τούτων γὰρ οἱ μὲν. ἐν. τῇ καϑαρωτάτῃ ϑαλάττῃ ἶ 

τ λάλλιστοι τῶν ὁμοειδῶν εἶσιν" οὗ δ᾽ ἂν τοῖξ. ἐγχαθοίρουδι τὰς 
πόλεις ποταμοῖς ἁπάντων χείριστοι' [9595] μέσοι δ᾽ αὐτῶν οὗ 

μεταξύ. λέλεκται δὲ ταῦτα ταὶ. διὰ τῶν ἔμπροσθεν, ἡνίζα 
σπερὺ χεφάλου τὸν λόγον ἐποιούμῃν:" ἢ γὲ μὴν σὰρξ τῶν ΚΩΞ 
βιῶν -ὥσπερ σκληροτέρα τῆξ τῶν πετραίων ξσεὶν, οὕτω μα- 

Ἰουῖριβ δαὶ [Ἀπκοῆ5 ἜΣ ποῖ δπΐθιι ἀθατι8 

δ Ἰποταιάπ8; δίας Ρομ [ποσὶ; ἀτθαπε- 88. οοαπεπᾶτημ. [4 61-- 

115, αὶ ἴπ Ἐαταϊταγ ΟΠ115, δαξ Παξηῖθ, αὰὶ θα ριδ. γαατὶι-: 

γοῖβ γεν Γάζαν; απο δ᾽ ἀαπα ππιοία ψποῦπο ἔμοσῖς, απὸ Πανῖτιβ 

ταβεπν οχρτσρσοί, σοϑίο, 4] ἴπι δ5 βιρηθέιν, δυὶξ ἀθιεύγίτοτιβ; 
ὍΘ 811 ΟἸΏη168. ρἴβοθβ, 4πἱ ἴῃ 861ι18. Ἡτι) Ἰϑοθηι οὐ! εν Α ξατ. 
Μοτνῖῖο Ἰοίταν ἵνι (6 ποῖα Πρτι5 ΡΥ Γοῖθτι5 πτήτατη εἰ πέδον σουρα-- 
ΠΘΥ65 αἸΓου θα γηϑεθῆατν; αἰ ατϊ ρεγρθῖθο ἴῃ ῥυυ πηο γη8-- 

ΥἹ ἀδρατιί, ἀααδτασαθ, ἀΌ]οΙ ΠΠππηδτν οἵ θάση, ςατι86 6χ Θ᾽ Ἰἰβτηοαϊ 

δὲ τηδτίπα οἵ τηϊχία, ξασιτουῖ Θεοαμπᾶϊβ. δπΐοην ΡΟ Ἠο8 

ῬοΙ οΙοβ. ἰάθη δοοίατδ: ποασθ οηΐπ ἘΪ ἑατξατη Ἰπΐον ἴς, ἀ1{{-- 

“ἀοηξ, απδηνατὴ αοΐ ἴπ αἰίβατο δα τῖ5. νυ [ἀπξατ. Ἡοτάτα 

Ἡδγλααδ «αὶ ἐπ΄ Ραχυ ῆμηο υπϑυὶ ἀδσεπη, ΓαΟΥ αγα ΘΟΠ ΡΟ ΠΟΥ 

Γαπὲ Ῥυδβθῆβδπε ηηϊ; οοηΐγα οταγττη [απ ροίππηϊ, - (αὶ ἴῃ 

Πππιχοῖπῖστιβ τθα 5 ΘΧΡΊ σανθτι5 σἱοεϊξατι: Ὑηθ ἢ σοτο πον 

Βο5 Γυπξ,, αὐϊ ἴῃ" γηθᾶτ5 Ἰοοἱ8 νϑυίδηξσ. ὈΣκίτητιβ᾽ δαΐθιῃ 

Βαθὸ [πρτα, ααὰστη ἄθ γτϑπριθ ἀρεβάτατιθ. Οβοίοθγαμ βό- 

Ὀιοπαχη σατῸ μὲ οαΥπθ [απ Στὰ, 6ἢ ἀυχίοΥ, 1ΐα τη 1Π10γ; 
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ἘΔ. ὉΠ ατι. ΝΙ. [695.] Ἐὰ. α΄. ΤΥ, ἴ9) 

λακωτέρα τῆς τῶν τριγλῶν". ἀνάλογον οὖν ΠΝ καὶ τὸ τῶν 
ἐσϑιόντων σῶμα τρέφεέξαι. 

Κεφ. Χ. [Περὶ τῶυ αιλιωκοσόρηρον ἐχϑύων" πῶς 
ὃ λευκὸς ζωμὸς παρασκευάζεται] Φιλότιμος ἐν τῷ τρίτῳ 
περὺ τροφῆς περὶ τῶν ̓ μαλακοσάρκων ἰχϑύων οὕτως ἔζρα- 
αβεν αὐτοῖς ὀνόμασι" ἐωβιοὶ δὲ καὶ φυκίδες καὶ Ἰουλίδες καὶ 

πέέρκαι. καὶ. σμύραιναε καὶ κίχλαι. καὶ ἀόσσυφοε πκαὺ σαῦροι, 
καὶ πάλιν ὄνοι, καὶ πρὸς: τούτοις ἀμύαι, “καὶ ψῆτται, καὶ 
ἥπατοι , καὶ κίϑαροι, καὶ. ̓σκενίδες, καὶ πᾶν τὸ ἐῶν ἄπαλο- 
σάρῤπχων γένος εὐκατερχαστότερόν ἔστε τῶν ἄλλων ἰχϑύων, 
ἄξιον οὖν ἔστι ϑαυμάσᾶι, πῶς τοῦς σκάφους πὐθέλυτι, πρω- 
τεύοντας ἔξ; τῷ γένει τῶν πετραίων ἰχϑύων, οἷς πᾶσιν ὑπάρ- 
χει. ψαϑυρωτάτην τε. κἀὶ μαλακωτάτην ἔχειν τὴν σάρκα τῶν 
ἄλλων ἰχϑύων. ἔνιοι μὲν γὰρ αὐτῶν ἅπίαλόσαρκοι μέν εἰσὶν, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔχουσι τὸ ψαϑῦρον, ἐμφερομένου τινὸς αὐτοῖς 7λέ- 
σχθοὺ τε καὶ λσνθοθα χυμοῦ, δμοιοί τε ἑὰτὰ τοῦτο τρῖς πε- 
τραίοιξ ὄντες ἂν. τῇ, αληρότητι τῆς δαρκὸς αὐτῶν διαῖ. 

λάττουοσι.: τοιοῦτοι μὲν οὖν οὗ πελόχιοι σχεδὸν, ἅπαντές εἶσι, 

ἀπθπι. τηπΐοτττι: [ρία ἰρίξατ ἐς Ῥυσρογέζοιιθ. ψϑίσθη πη, 
ΟΟΥΡτι5: παῖ. : “ 

σαρ. ΧΧΧ. [Ὁὲ ρἱ[οἴθαβ τὰ ὁαύτς ρταθατεδβ; απὸ- 

χαοᾶὸ. 78 αἸθῦτα οοπποίαξαν.} ῬΒΠΟΙ 5 ἴπὶ Του ῖο. ἄς 11- 

γταθαΐίδ. 46᾽ Ῥι[οῖθυιβ᾽ ΟαΥ6. 7501 ργυδθᾶτι8. αἂ, ποΥραιι Πὸ 

Γονῖρθι: Οοὔδέδτοεα ατόέοπι- εὐ δας, ἐξεζέαε, ῥογόαθ, πυζαόγιαε; 

Ζωταῖξ, πιδγεῖαθ; ζασονεδ, οὐ ἤαδο αὐδῆξ,. ατηγαέ, Ῥᾶζεν65; 

7 δοογανγξὲ,. οξἤατιΣ,, τοτεῦγαθ,. αὐατέδ᾽ πο ζζεογτν Θαγ) 2770, φθονεῖς 

τργυξ» 67. {16γτῦ. πνοζζτοδ φεραηῖ, αἴζξ᾽ ρζ δ66 Φοη)εολεεγυξτσ. Τρίατα 

[ἀπ|6.. }{08- ατβ. ἀθιηρήν θέ, απιοπϑια Ῥα6ῖο - [οαυτπή Ῥτυδθίδυ- 

ἴον, ἀπθμη 15 Πιΐου ᾿Ῥ1[6685. [ἀκα 1165 Ῥυΐηιαβ ἔθηθαΐ, σαῖρτίβ 

ομημῖρτιθ. φαγῸ 1π6}: απιδην 4118. υἱὲ Γοῖθτιϑ τπ Ποῦ δ εἰ α ΠΟΥ ; 

ααϊδδιι θῖν Τρ [ΟΤ Ὁἴη π1011}} απίάδηη δανὲ σαν, [δα ττ]]ατῆ 

Βαρθμν ἔρια ταύθι; τοῦ φαΐρτιβ Γαοοπ5 ἀτήάατα Ἰοπξμ5 8δο οἷ" 

5015 ἐπποϑῖθε: 4171 Ὁ1}}1} Ἰουέστ5. πθὸ ροἱπιστιιθδταϊθ5. Βα βοηἕθϑ 

ἴπ “δο- 4 θυ [Ἀπ ΠΗ Ρτι8' Γασιν. ΠΠ11168, ᾿ΟΔΥΤΒ - ἴαυον - ἀυτΗ 6 

80. 615 ἀπ ογδραιΐ, “οὐ τιϑμη οὐ! ἔπ ρεϊαρίοῖ. Ῥτοροϑιηοᾶττι οπῖ-: 
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Ἐιᾷ. σύτ: ΥῈ, [595. : τ Ὁ ὉΕ, ε. ἀν. θέρ9 
πλὴν. εἴ τενερ. αὑτῶν, ὑπὸ μοχϑηδᾶς τροφῆς. :διαφϑείρουσε, τὴν 
σάρχα, κουθιάπερ, αἵ τὰς καρκινάδας.: ἐσϑέουσαι: τρίγλαιτ: ζωῦς- 

φια δ᾽ ἔστε ταῦτα πάνυ σμώιθοῖς καρκίνοις ἐουίότα,, ξάνθὰ 

τὴν χρόαν. ́ . οὗ πετραῖοι δ᾽ χϑύες. οὔτε: “ποικίλαι: -σροφαῖο 
χρῶνται ̓  οὔτε χωρίοιξ δισαέρουσοι; δ᾽ ἄδασι: λυκέσις. «σὲ 
διὰ ταῦτ᾽ ἄμεμπτοι πάντες: εἰσὺ διαπαντός. οἷν δ᾽ γους, μξε 

ἐπάλεσεν ὃ Φιλότιμος. ΙΞ ὀλίσαρυρ: ιδ᾽ -ὀτομάζουσιν. ἄλλοι; “τρ9-: 
φῆ μὲν ἀγαϑῇ χρώμενοι. ταὶ. ϑαλάττῃ. καϑαρῇ. “ταῖς. πετραίδια, 

ἐνάμιλλον ἔχουσι τὴν σάρκα,.-. μόχϑηρᾷ. (δὲ τρρφῇ ἰχρήσάμε- 
γὸι χαὺ κατά: τε τῶν ἐπιμέντων. ὑδάτων, ,. καὺ; μάλιαρ', εϑσαῖ 
μοχϑηρὰ, διατρίψαντες. . οὔκ ἀπεβόλλολσι! μέμψῃ τὴ} -υμαλιοὅ 
τήτα τῆς. σαρκὸς. ».: ἐπιριτῶφται, δὲ-λισταρότοτίν αὲ γλισχρόξητοςξ 
καϑ' ἣν οὔτε ἡδεῖς ὁμοίως ἔτι, ῥιαμένσυσε,. ̓ περιτπομάτεηη 
δὲ τὴν ἐξ αὑτῶν ἀναδιδόασι τροφήν."- - ἐσὲ πάντων. δὲ: ἰχϑύων; 

ὥς, ἔφην, ποιψὸν τοῦτο. “μεμνῆσθαι οπροδήβεε»: -ὡς “χείρεσσι 
γεννῶνται. κατὰ, τὰς. ἐμβολὰς τῶν ποτὰμῶγ,, ὦ ᾿δδοε ὑιοπρῶνγας 
καϑοίρουσιν:: ῆ, μ ΚΘΙΟ ΞΕ χαΐ, ,βαλανεῖα;: ἢ ὑτὸν, ἐσθηεός. τὲ 

καὶ τῶν ἀϑονίων ῥύπον, ὅσα αἰ ἄλλα τῇς. ἠόλεώρ, εἶδεν» ἣν 

168, αἱῇ ἢ. αυὴ ἱρίοντπῃ ῬΥάνο, ΑἸ ἐπιθηΐο; Ῥγορυίδην Θαυ Πθπν 
ΘοΥΥυπρϑυνξ, ταῦ πλπ11, φαΐ οαπ 61 05:γπϑυνἅτιρέ. “ ΟΔπΦΘΗΣ ὅπι-- 
ἴοι ρᾶτνα [στε δηἱγηδ116. ἔανο, ΘΟ] ΟΥ̓. ΗΝ πιλτνῖ5. φατογὴβ Πχλῖτ: 

1... . Βα ΧΑ Ό]65 ΤῸ Ὧ6Ο ΑἸ παθμΐαΣ 9 ἀιθο, ἴορα; αιιτπξαηΐ:- αι 

ἄπ]οτι5 δατῖβ τιξατῖπιτ,, ΟΡ Θα:Π (116. Θαμ Ασα ΟΥΠΆΘΒ; πέξεῆοι 

ΓαπῈ Ἰποπ]ραῖῖ. . Οπο5 ῬΕΙΠ]Θ πηι: ἀὐήάομι. ΔΠ ΠΌ5. ἈΟΙΣ ΠΟΥ; 

411 δηΐοηι ΑΓ 6 1105 ποπηπϑαϊ,;, Ππαιίάθηη ῬΥΘΡΟ- τιξανήπιτ: ἀ]άνε 

ΤΆΘΗΐΟ. οΓ χ]ΔΥ1 ῬΙΤΟ,: οατὩ5. Ῥομηζαΐα: οι, [6 4 ΈΠ1Ρτ|5" οι 

ἰοπᾶοπξ: «πὶ γοῦο, Ῥσῶνο ἈΠ ταθαιξο τιξηαττια; τιν ἦι; ἃ ατιῖβ 

τοϊχεῖβ, δὲ ῬοτΠπχητπη ἢ 666. γἐ Ποίας βαθγάτί,  ἀθρτηηξ,, σαχηῖξ 
ᾳηίάθῃη τη !]τέοτα πο Ρ] οΙαπῈ».. [64 Ῥέα σμοἀίπιθη; δο 1δαῦο- 

Σθ πὰ ἀοατγτηιί, ῬΧΌΡ ΘΓ; α6 1. τιΘ 6116 ΓΟ ΘΒ ΠΑΡ Πτι5,-τιξ ἀπο; - 

μχδηθηΐ, Γοα αἰϊτηθηΐπη οΧ ἴδ 1088 χογθη θη πε χη; Ῥοσαύαν 

{πὴ ομηπῖρτι8 ροσσο. οἰ [οῖρτι5 14 σουαητχηάξον; πιὶ ἀἰκίπλμθ, εἴπ δΣ 

ἼΔΟΥΊΑ ἴθπογε οροτίοί, ραοῇιπιοβ, σης ἀπ ϑουτμι εἴτι  οχίιτ 

οὔθ, «πὶ Ἰαίτίτ85 ὀχρπυβαηΐ," 8τιῖ: οὐϊάιιαῖθ). Ὅ0|} Ῥαΐπθαβ, ᾿απξ 
χοίαμι ας. Ἰιοοσιπη [οΣἄθ5, δὰξ Β ὅμῖι Δυαῖ 4118 ἀῃ, ἀρθῖμε, 

ξιττκεν σΑτα αὑτοῦ τὰ... ς τς φῆ τίει Ξ5 Ζ Τττι 



ΠΡ ΤΑΖΗΝΟΥ͂ ἘΡΕΊΟ τ' ΦΈΝΑΚΙ. 

τα: Ὁμάνε ὙΥ. (566. 5941 "Ἐπ. ΒΑΓ τν ζδέδ5 
διαῤῥέουσιν, κἀϑάρσεωξ δεόμένα;. κἀν ἡμάλονα δτᾶν. ῇ ̓ποχυὰὶ 

ἀνθρωπὸς ἢ ἥ πόλις: ᾿βοχϑηροτάτη δ᾽ εὐρίσχεζαι" καὶ τῆς ὅμῦ: 

θάίνηβ ἥ σὰρξ᾽ ἐν οὐδαεὶ: τοϊουτῷ διαριβούσηο᾽ εἰ χαίζοι ᾿ 

οὔτε: ποταμοῖς ἐπεμββαίνουσαν. ἔστι». ̓εὐϑεῖν αὐτήν, οὔτ᾿ ἐν 

λίμνῃ: γενφωμένη»»" ἀλλ ὃ δέος "αὶ. αὐτὴ χειρίὀτη 7ένεται. χαδὰ 
πὰϑ, ἐμβολὰφ᾽ τῶν τοϊούτῶν ποταμῶν; ὁποϊόξ ἐστὶν ὃ διὰ “ῬώΣ 
μὴηςτδέων, καὶ διὰ τοῦϑο εὐωνοτάτη πιιῤἄσχεται' κατὰ Τὴ» 
«τόλιν; τήνδε: σχεδὸν. ἀπανεγῶν: Μόνη; η6 ἐὰ ϑαλάττης ὃ ὥσπερ 
γε: χαὶ ΟΣ' ἱκατὰ τὸν ποτάμὸν. αὐτὸν, ἰχϑύες γεννώμενοι" βὸχξ 
λχοῦσι δ᾽. αὐτοὺς: ἔγιδε. ̓ αβερίνους, ὡς ἰδίαν ἔχογταξ ᾿δέαν; 
οὐδεν)" τῶν. ϑαλαττίον -δμρίᾶν." ὅτι -δὲ ἢ γῶν ἔκ τῆς πόλεως 
ἐπιῤῥεόντων. ἐπιμιξίᾳ μοχϑηροτάτους αὐτοὺς ἐργάξεξαι,. », μὰ-, 
ϑεῖν. ἔστιν ἕπ: τοῦ" βελπίους᾽ εἶγαι “Τοὺς ἕν. αὐτῷ τῷ ποταμῷ 
γενρώμδνους," ̓ πρὶν εἶφ' τὴν πόλιν ἀφικέσθαι: “αὺ μέντοι χὰὺ 

ἐΐλνος. το “ποταμὸς ὀνομαζόμενος. Νὰ, παῤεμβᾶλ λων εἶς τοῦ 

“Τίβεριν ὡς ἂπὸ- “ενεήκοντα. παὶ τριαποσίων σταδίων ,᾿ ̓χϑὺν 
ἄχει. πόχῦ; βελτίω: τοῦ" ἰατὰ, χὸν' Τίβεριν," [594] ἐπειδὴ, χαὶ ᾿ 

μέγας ξστεὶν εὐθὺς: ἀπὸ Τῶν πηχῶν, «αὺ παϑαρὸς διαμένει, χά: 

Ῥοετα5 ταδάϊα5 ΠΣ; ἐξρηνῥάπάα, εἴ ῬοϊΓβ πίστη, Β ῬὯο: 
Ῥυ]οΥα ἀτθ5 Ῥαοῖε. “οὕ εἴ ἔρῆτ Ὑπα αθηδο,, φαδδ΄ πι 6718: 

-ὐῆσα! δὐπα ἄορι, ᾿ἜαΤο ἀείουτίσα ᾿τινϑυήέαν τ΄ ατιϑπ ἀτίατη, ὁδτ- 

᾿δ6 τοε δ πα τῆ δ. ἼρΤΑτα τήρστοαι ταν θηϊαθ, ααΐ Ἰή ᾿Παρυιῖς ἐδ". 

δαὶτ΄ ρείπηνα ἐαπίε 1π’ Βα  ὈβπτΟαΙ ΠτνἸοΥ τίη" "οἴ, ἀπάτα εῇ 
Ὑοτ δ, οεραΐ Βον δλ. Ῥεἀοίθυπϊε, ᾿δἰβαίναν: Ἰάθοᾳῦθ ἴπ φὰ 

τῶὐθο: οὐλυτατν 6 6 ΠΠΑΥ ΠΟΥ Όγη ὦ Ῥεοι τα ἡ ὙΔηϊηνο. οὐδ ξὰν, 

φαθαιδ απο τη. ΘΕ Σ᾿ ῬΠδέ5 δοἄόιῃ ᾿π Πυζαϊπδ᾽ πιὰ ουπίξατ, 
ψαρ5᾽ χιουπια}}}: ΤΊ γίτοβ᾽ Δρ δ] δηε; “παδ πδηὶ, ἤρεόιοα πᾶ" 
το ῬΕΘΡΈΣΘΗΣ 3 ἘΣ ΔΑ Ρ νουύμν  Βαιήίοῦα, Ξ υρρΣ δαίετα 

αληοῖ, ̓ Ξ  ΘῸ τη] ίονα ̓Ροιϑεῖβ,. ἀδοῦτὸ ΤΑ ΘΗ Υ̓ο5 Τπηξ αὐ 1π 
ἐσδέμι ἤπντο: 8 ΓΟ Πα: ῬΥΤαβαθδγῆ 15. δα Ὁ Ροία Ῥοσυθηϊα. 
Θαίη. οὕ: 6Ἰ1τι5. «αϊδατῆ ἢ Πανίπβ ἴῃ Τίρδεί: ἐγδοσπεβ δὲ 
"εραϊπαπια βία Πιαάτβ᾽ αὉ τε Ῥτουυίμιρεῆθ; αὐγὰ Νὰ ἀρῥὲϊ- 

3αηῖ, “αὐἱ' ῥΙοοτα: Ἡδβεῖ; το παῖ ἀὰ ΤΙΡουΐηι Ῥευνοπῖαῦ, 

2ομ ΒΕ Ῥυθ Πα  οχδιό. Ἵνατα δὲ ὃ» ἴρῆς. πδέα ον ΠΡ 5 
γρθρττιδ οὐλίαχ, δὲ Ῥίστις ρεγρείπο ἀθοϊένί ταριάσατθ Βύιχται 
. 



᾿ΒΙΒΑΙΟΝ Ζ. , γλ3 

θᾶ, Ὅμιατι." ΥΙ. [ὅ94.] ἴ Ξ 38.8. Βεῖ." ιν. (θ46.) 

πάντες τὸ ἔῦμα ἔχων καὶ δεὺν μέχρι τοῦ Τιβέρεως," ὡς ῥηδὰΣ 
μόϑι μηδ᾽ ἐπὶ βραχὺ λιμνάζει». ᾿δοὸξ μὲν οὖν" ἔκ συνηθείας 

ΐ ἐμπειρίαν. ἔχουσι τῶν ἐπιχωρίων ἰχθύων». οὐ δέονται τῶν". εἶ 
θημένγων ἄρτὶ γνωρισμάτων᾽ εἰς τῆν' διάχνωσιν αὐτῶν Ὁ ὅσοι 
δ᾽ ἀήϑεις. εἰσὶν; εἴτ οὖν ξξ ἀλλὴβ πόλεως ἣ ἥκοντέφ,. εἴν ἔπι 

χώριοι, τὰ τοιαῦτα, πρρσεξεταξέξωδαν, εὐθέως ἀπὲ ἀρχῆδ᾽ πεῤὴ» 

διὰ τῆς οἰκείας πεῖρα εἰς γνῶσιν ἀφεέσϑαε τῆς φύσεωξ᾽ ΕΞ 
"στοῦ τῶν ἰχϑύωγ": ἐχρῆν 'δὺν οὐχ “ἁπλῶς; Ἀιεμγημονευ ένα τῶν 
ἁπαλοσάρχων ἰχϑύων ἅπάντων᾽ ἄμα, ὑπὸ" “Φιβότιμδύ" οὐδ᾽ 

ἀναμίξαι τοῖς δλλοις᾿ τοῦε’ πεϊραϊδυδ᾽ ἀδιορίστως. οὗτοι: μὲν 
γὰῤ ἄριστοί διαπαντὸξ᾽ ὑπάρχουν," δῦτε δ᾽ ὀγίδηδδ᾽, ; δῦτε 
σμύραινα, ἀπαϑάπερ, οὐδ᾽ οὗ "κωβιοί. ορῷαΥ ̓ χὰρ᾽ τούτων ὅγίοι 
μὲν ἐν ποταμοῖς “χαὶ λίμναις," , ἐγιόὲ δ᾽ ον ̓ ϑαλάττῃ. γρϑονα 

“τῶι, τιζὲξ δ᾽ ἐν “λιμνοθαλά ἀσσὰϊξ Ἰχαλουμέναις, “ Ἶ ὅλως. Ἔν 

ἐπιμίιτοις ὕδασιν; Σ ,Ἔἔγϑα" “ποταμοῦ. ̓ μέγάλοῦ ἀτόμα,. δυνάἠέτές. 
αι ̓ ϑαλάττῃν. "πάμπολυ" τοίγυν δλληλών" διαφέρουδιω δ 
κατὰ μέρος, Φοπὲρ 7ε ἐὰϊ, οὗ χκέφαλ οἱ ξολδ ἀξ -ὀβυδαϊζαενν τὑχδὺ 
[ἢ ὀγίσχοι δὲ τούτων μὲν, ἥντὸν, οὗ ᾿σβιπρῷ' δ᾽ ἀλλήλων οὐδ᾽ 

ἅπι ἸρΓατι ἀβήτιθ ΤΊΡοτῖα Ῥτοῖταϊ, παδαδηι ῬΥΌΥΓαΒ. τι ἴαη-- 
ὙΠ͵|Ὸτα «υϊάθιη το ϊασπονει “Ρούτδ αὐ ῬτόΡίαΣ οὐ Γαεξι 1: 

ἍΘπΙ. δ γα 168. ῬΙοδδ. ἐκρδεῖοη δ ἐπ 1, τὴ ἀΧῬΙο αἴδέ; ἱ τ 

1 δα. ἸρΙσν᾽ ἀἰρποίοεῆ 65. ἍΠΙ 

Ὅρα, ἔτ ̓ αὐϊδας ΙΧ 2.) βόε ἐμὴ ἀγί' ἢ’ ὙΜΙΟΒΝΙΙΕ, ' πὐθ εσ ΄ 

“ἍΠπὰ ἀν ας Θο Μηρταυίαῖ, βγε Ἐπ τηιοοῖδό," μιάθο ὈΡΜΗΪᾺ “Παΐ᾿ 

ἽΠΗ Ἰηττῖο ἐχρεπάδης Ῥυϊαϑ,, «ααῖα᾽ δ, ῬτόρΕ δ: ἜΧΡ Υ ΘΠ ΕὰὉ δᾶ 

Θοϑ ἰ ο αν τᾶ τταθ ἀπο ΠΟΥ τῆ Ῥ᾽[στυΐῃ' ἀδαυποαητιθο ἘΝ Θ Ως 

ἐρίξαν ὁρότίοραϊ ΡΠ ἐπα δ᾽ βαρ διίοῦς 48 τοι ΙΒ 85. το μόρα, 

᾿ὀαΥη6᾽ Ῥγδϑα 15 Ῥιξοϊδαε' ΠΡ Ἐκαξιάϊε, Πϑ( θ᾽ ̓ακαϑηθοι ἀδιῆς 

ὙπαΙ [ον τί αὐ ἐτηἢ δεν  Γϑό 8 5 1 ἐπ πιδύπδ θ᾽ ϑεπρὸς ἐαβε ΘρεαΣ 

"“ἀιοᾶ Δ[611Π1|5 ἡδλητταθ οὐ σ᾽, Ἔεο τοὐθ αι ἴθ): Ἐεϊ6 ἐξεθες 

5. ἀπίδειῃ. ἘξοηΠη φαϊδατι : μῖ5. τ αν 5. δὲ: ̓ ῥηῖο, 

πὶ δαϊομ ἴῃ πηδτῖ. τιδουίατυτ, 41 ἴῃ’ ̓  παξθιο ΧΩ Ρ εἰ πα8Ὁ δα 

᾿νοδὰγίξ, ἃπιξ Θμνηΐηο Τῇ ἀ(α15 βο Ἐπ Εἰ, ἘᾺΡῚ ὙΔ ΡῈ «Τά τ 

Ῥ αι δ Ὀεούέ ῬΑ δΕ πα ἕηῖς ὉΠ ὙΠΑΥῚ ὀόαυα ἐπ δαν. ἡ 

ἰδὲ ἴ8 αἰ Παόπΐ, αὐ μι} εἴ πυυτάἐθα {61}. ὑὸν Ἠἴ5. ἀτᾶ-- 
᾿ἀόπη! Ἰαϊπτιδ, ν λα αύηθη 11 φαοαάδ Ῥμ τον ἴα ποι πιράϊοογητδε. 

Ζ2 2 



7: ἡ ΤΑ ΔΗΝΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΦΡΟΦΩΝ ΖΎΝΩΙ. 

ἘΔ. Ὅμουε. ΨΙ, [594.] ; - ἝΔ. Βα. ΤΥ. (546) 
ὀὗποι παραλλάττουσιν. οὐ μὴν ὁμοίως 78 “μαλακὴν ἔχουσι 

σάρπα τούτοις καὶ. ἱδοῖς πετραίοις, ἰχϑύσιν οὗ χωβιοὶ, καϑά. 

περ. οὐδὲ. σπινίδες ἢ ἢ δκίαιναι;. δισσῶς γὰῤ ὀγομάζογται. πεερὺ 

δὲ τῶν πιϑάρων καὶ πάγυ οϑουμάζω τοῦ. Φιλοτίμου" παρα- 

πιλήσιρς γὰρ. ὧν ὃ ῥόμβος αὐτῶν μαλακωτέραν. 26: τὴν σάρ- 

[ων αετά: ὀγίσπων. ἀπολειπόμενος οὐκ ὀλίγῳ. καὺ τυύτους οὖν 
“χαὶ: τοῦθ. ἡπάτους. καλουμένους καὺ τοὺρ ἄλλους, ὅσους ἔμιξὲ 

φοῖο πετραίοις τε καὶ τοῖς ὀνίσκοις δ. φιλότιμος, ἐν τῷ μέσῳ. 

καθεστηκέναι, γίνωσκε τῶν ὃ ἁπαλοσάρκων γχαὺ τῶν σχληρο: 
σάρκωϑ; . οὕπῳ μὲν γάῤ. εἶσι -σκληρόσαρποι,. τῶν ἀκριβῶς. δὲ 

ἁπαλοσάρκων ἀπολείπονται: παρέλιπε, δ᾽ ἐν. τούτοις δ δ ι- 

λότιμος. “καὶ. τὸ ̓ βοῤγλωττων, ὥσπερ ἐν, τι ἴς. πετραίοις ἴ τὸν 

σκᾷρον, εἰ μή τι ἄρα τῷ, τῆς ψήττης. ὀνόματι καὺ κατὰ τῶν 
᾿βουγλώρτων͵ ἐχρήσατος.. παρᾳπλήσια, ΨΗ͂Ψ, γάρ πώς ἔστιν, οὗ 

μὴν ἃ ἰἀκριβῶς, ὁμοειδῆ. ιβούχλωττόν. τε καὺ ψῆττα᾽ μαλακώτε. 

ἡ, ἥδιον. εἶς ἐδωδὴν. αὶ παντὺ βέλτιον τὸ φον, χάρ, ἔστι καὶ 
βούγλωττον τῆρ Ἰψηεβῇθε ε ἀλλὰ καὶ οὗ, σᾳῦροι μέσοι πώς εἶσι 

πῶν. ἁπολοσάρπῳν. σε καὺ ψηληροσάρκων,. Ὃν μὴν, δεῖταί. έτιρ 

οἵ ἐἰϑεανξεει Ἐτουθε ὀκτώ ας τείδεςς, χεῖμα τ ἸΘΟ, ο ππιῦταο,. 4686 

τσχιμύδερ. αὐ: ᾿σκέσεναι;, ἀπιρ1161. “πομλῖπιθ. Δρρο Παπίας. ; Οποά 

ποτο, δὰ οἰππατοϑ: τανεγυοῖς. ῬΒΠο τατιμη, γϑπιθυποῃΐον τΐτου: εααῖ- 
ῬὰΒ απῦτη τ ομρι5,..Π Αἰ αρη,]16, ΘΔΥ ΘΙ ᾿Ἰαταθῃ ΠΤ 1ρβ8 

ΒΟΗ͂Σ ιη;;. απ, ἀπιξουῖαν, 4[6}115 Ἴοχιρα. ἐξ Ἰηϊοτῖου. Ἐξ ΠΩΣ 

ΠΕ ΘΡΟΣ δ, ὐϊολον ἸΗΡΘΕΩΜΗΡΟΙ 7Θθουδχῖοβ, δίαπο .81105, Ὅ1108 

185::88 8.[61Π15 Ῥουποϊ(σοίΐε, [αὐτο τὰ χηβαϊο 
᾿οῆτο ἜΡΞΕΞΕ Ἴραι ρατμῖδ. Ἂ6 10 91Π15; χιθτα “ποπάτιπι ἅπναο απῖ- 

:ἀομη, θατηΐε (παῖ “Εἴ, 4Ὁ 115, φαϊ ὀχβοίο [πη γ101188;. χοῖα- 

-αυδυίαν-, «αυῖρτιβ; οἱ, [ο]βατι ῬμΠοδτατιϑ, “ποχὶ ΔΠπατη πο αν, αἱ 

«ἄτθο, απ ΠΉΡαΒ οαυπιοι, ἢ [αχις ῬαΙίονίο α ῬΟΥΗΪΗ 6 [Ο]θαπι. 1π- 

“ἰΘΠΠ5αῖ:. ̓ ΒΠΉ]Π65 ἐΘηλαπ, απο αταχηοᾶο ἴαῖοσ (Ὲ απὶ Ῥαϊτον.. δέ 

τρῖσα,: βαο ἔαηιθη ΟΥΙΠΐΠΟ οὐ αϑάθηι [απ ἐρροίοῖ: [οἱδα 6πΐμι 

ΚΠ Ἐ 688 δὲ. οἷρο. «ΓΑΔΧΊΟΥ ἂὸ ἴῃ Τοΐιτα Ῥιδρἢαπεῖον. 48 8πι 

-Ραίγαχτι φαίη 6 Ἰδοοσέῖ. ἸΔΕΘΗ φαορτημιοᾶο. [απξ λον Ῥ1[065 

ὩΘΑΥλβ. ΤΠ ΘΗ 5.86: 'ἄπεθος ΔΆ], ΤβΒΊΘῊ, ΠΝ ἰοχτιχα Ῥιϊοίτηαι 



ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ “Ἢ : 735 
. ἘΔ, Ὅτι; γι. ἴθο(., ἜΞΙΣ ᾿ “ἘΔ. Βαϊ τυ. δα. 547.) 

ζῶν εἰρημένῶν χϑύων οὔτ᾽ δξοὺς, οὔτε γάπυος, οὔξ᾽ ὀῤι- 
γάνγοῦ; μαϑόπερ [7 λιπαροῦ χαὶ ἡ γλίσχροι καὶ δαληῤοῖ.. σαὶ μὲν: 
τοι χαὺ χρῶνται τιγὲξ μὲν ταγηνίζοντες. αὐτοῦς, τενὲξ δὲ 
ὀπτῶντες, οἷ δὲ ἐν ταῖς λοπάσε, σχευάζογερ, ὥσπερ τοὺς 
δόμβους τε" καὶ κιϑἄῤους. ἀλλ αἵ μὲν τῶν, μα(547)} 7ειροιῶν 
λοπάδων σχευασίαι τοὐπίπταν ἀπεψίαρ εἰσὶν αὕτιαι, κάλλισται 
δ᾽ εἰσὶν εἰδ πέψιν “αἵ διὰ τοῦ λευχοῦ ζωμοῦ. γίγνεται δὲ 
οὕτως, ὅταν, ὕδατος, δαψιλοῦς ἐμβληϑέντος, ἐλαίου τ Το’ αὖ- 

᾿Τάρπες. ἐπιχέας; ἀνήϑου τὲ καὶ πράσου μικρὸν. «εἶθ᾽ ̓ ἡμεό- 
ῴϑους ποιήσας, ἔπιβάλλῃ. τοσοῦτον ἁλῶν, ὡς μηδέπω φαΐ- 
ψεσθαι. τὸν ὅλον ζωμὸν. ἁλμυρόν. αὕτη παὺ τοῖς νοσηλευο" 
ΒΡῈ ἐπιτήδειος ἡ ἣ ταν τἰ ττΣ τοῖς δ᾽ ἀμέμπτως, ὑχιαίνουσε 
χαὺ ἡ διὰ τοῦ ταγήνου, ζαὶ μετ᾽ αὐτῇ» ἥ ΤΩ» ἐπὶ τῆς ἐσχάρας 

ὀπτηϑέντων. ἀλλ) αὕτη μὲν ἐλαίου χαὶ γι θοὺ δεῖέαι μετὰ 
βοάχέος οἴγου, τοῖς δὲ ταγηνισϑεῖσιν ἁῤμόττει πλέον ἔχειν 
ἢ χατὰ τούτους “οἴου τε “παὶ 7άρου, βραχέος ἐπιχυϑέντος 

ἐλαίου. ἡ τοῖς δ᾽ ̓ ἀνατρεπομένοις ἐπὺ τῷδε τὸν στόμαχον ἕτοι-- 

μὸν ἔστω παρακείμενον ὀξοί ὀλίγον ὄχον ἐν ἑαυτῷ γάρου τέ 
. καὶ πεπέρεως. μεταβαίνοντες γὰρ ἐπὶ τὴν διὰ τούτων ἔδω- 

ἀρθῖο; δαὶ ἤπαρῖ, αἰδῇ οείβαπο ἱπάίσεῖ, νεῖν Ῥέπρτιοβ, Ιοπεΐ 
αρ ἀυτὶ. Οὐϊάδην. ἐξίατη {ριχῖθ 8 1π [ἀτίαρίαε νεϊοαμΐατ, 

4111 αἰζαιξ, δαὶ ἴπ ῥα 115 οοπιάϊπιηϊ;. πὶ Ὑπορῖρος δὲ οἰεϊια-- 

γο5. ϑογατα Πίος ΟΠ ΠΟΥ τιῖη, τη Ῥάξίη5. ἀρ ρδυδέιιϑ γα αἰ8 ἴα" 

ἰοΐξάπι [ἀπὸ ὀδαίαθ, Αἃ ὁοαιθηδηαμι δτιΐθηι ἡπηΐ ῬεδοβαηξΓ- 

ἐπα, χαὶ [Ὁ 160 7ατα παπῖ,, φασᾶ δα παπο τπσάπηι Πί. Ὅο- 
Ῥἱοΐατα δα παῖπ Ῥυϊτηππα τη]οθ: ἀοίμαε οἷ: αποα [18 Πὲ τὲ - 

απ τῖϊο οὐπὴ Ῥάτισο ΔΉΘΙΗΙ δὲ βουτῖ: «ἀεῖπας,. «ππτ ῬΙΐοοβ [ς- 

ὙΠ] σΟΟἿ ἔπθνηνί, ᾿[Α115 Ταγιΐτιγι ΤαΓρονρίϊο; φαοφα ἰοίπιη 708. 

[ΓαἸατα πόπάπτα ἀρραχοαῖ. ᾿Ηδθο Ῥυβθρασδῆο νοὶ Ἑθϑτοίιβ. 

ἵρῆο 6[Ἐ ᾿ἀσοοπιπιοᾶα, ζπΊρτι5, σε Ὸ 1ποπ]ραΐα. 6 [αυτία5,. 

ῬΙ οῖταπ ἴα ἰατίαρῖπο ἀιχοτατι, Γροππᾶο Ἰορο ἴᾳρον ογαίίοαϊα. 

ΔΙΤοσττι ρυδοραταο οἷ δορογπηοάα: ψϑυττ Π666 ἴΔη6 οἴδασι. 

ϑαυθιπαμθ απ ράσο σἱἷπο δχροίοιί, ἔἰχὶβ στὸ Ῥ]π8 ὙἹΠΙ 
, ρενσίαθδ αὐᾶονα οοηνδηΐ, τηΐπδ ο16. Οποα ἢ φαΐραβ 14 
Ποτυδοδύιη Γαρνοσίαξ, ραταΐαιη Παροαπξ δοθίαηι, τηοαιοιτ;" 
ἴῃ ἴδ σατὶ ρροιίξατιο ὁομ ποδ:. 41. οπίπι δ τὰ φοπατηδη-, 



720 ΤΩΖΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΧΎΝΩ,:» 

. ἘΛ,. ΟΒατέ, )Ἔ- [59ς. 895. -ἘΛ, αἵ. τΥ. (567) 

δὴν. ἄμεινόν τὲ πέττουσι καὶ πρὸς τὴν -διαχώρησιν οὐδὲν 
βλάπτονται; : [595] δὲ ἣν. μάλιστά. τινες. ἐξ οἴνου. καὶ χάρου 
ταγήνισϑέντα προσφέρονται 2: πεπέῤεως μὲν" ̓ἐπεμβάλλοντες 
οἵ πλείους, ὀλίγοι. δ᾽ ἐλαΐου.. τιξᾷ δ᾽. ἔκ, τῶν εἰρημένων 

ἰχϑύων, ἐπειδὰν ,ταγην σϑῶσιν, ὀλίγοις, ἀλσὶ ,περιτασϑέντες 

ἥδιστοί. ζε ἅμα. ̓ βοωϑῆνω, καὺ ᾿πεφϑῆναι Ζίνονται βελτίους, 

εὐστομαχώτεροί τε πάσης. ̓ἄλλης σχευσσίας. ζ ἁπάντων͵ δὲ τῶν 

εἰρημένων. ἰχϑύων ἢ ἢ τροφὴ. “αν λίστη τοῖς. τε μὴ, γυμνασαμέ. 
φρις Ἐστὴ καὺ γέρουσι καὶ ἀσθενέσι καὶ τοῖς ψοσηλευομέγοις" 
οὗ γυμναζόμενοι. δὲ. -τροφίμωτέρων ἐδεσμάτων δέονται; περὶ 

ὧν ἔμπροσϑεν, εἴρηται, λέλεκται δ᾽ “ἤδη͵ πολλάκις ἥ [ μαλακὴ 
καὺ ἰαϑυρὰ τροφὴ πρὸς ὑγείαν ὑπάρχειν.- "ἀρίστην, διότι καὶ 
εὖ μοτάτη. πασῶν' ἔστιψ᾽". ᾿αὐδὲμ δ᾽ Ἐπ χυμίος εἰς ἐν 

: ἀσφαλῆ μεῖζον ἐφόδιον, δ΄ ̓  “τὰ 
ἀε φ. λα. ἹΠρὶ τῶν ̓ σεδηροσάρκων ̓ χϑόων] Καὶ 

περὶ τούτων ἔχραψεν ὃ Φιλότιμος κατὰ λέξιν. οὕτως ἂν τῷ 
δευτέρῳ. πε τροφῆς" ἱδράκοντές τε καὶ “πόχπυχεο, καὶ δ αλεών 
ψυμοὶ πκαἱὐ σκορπίοι “καὶ φάγοοι », χκαὺ πρὸς τούτοις ἔτι. καὶ 

σοὺ : . ΕῚ ) 3 ΟὟ 55, 50: ᾿.- 

Ἔμτα Ἐταπδαπξ, «βρῖτια. φοποοασπαγ οἱ ἀρ]εοῖο τΔ}}1] οἷ5 ἀοίε- 

ΕΣΈΕῚ Ῥεοσθαϊε:. ΚΟΡΙΝ ῬΟΜ πασχα, σταῦα. [9 ψῖπο οἵ βάτο απὶ- 

ἄσπι Τρῖκοβ Ῥἰίσος. γασπιαπιέ, Ῥ]ενίδφας. Ῥίρον ἀπ 6 ΒΈΡπ5, 

Ῥϑμποῖβ οἸδεῖ. ΝΝΟΙΠΌΠΙ δπΐομτι 6Σ πηθΙ ΠΟ [15 ῬΙ (ΟΡ 5, σαττα 

. ΑΧῚ Ταογῖαι, ρϑασο ΓὰΪῈ 1αΓροτῖ! [πὶ οῖρο Πηπτα] [αὶ [πᾶν] 

ἄπ: φυαθῖογθα δὰ οοαηθηθυτι Παπξ τηο]ίονο5 ας ἤοταδοθο. 
᾿ ἘϊΠΙοχοϑ, ἀπάτα ἢ 40 απονίβ τηοᾶο δἰραν. Δρραταῖὶ. ομι- 

τὐπάτη ἀπΐθυα ταιδηποχαΐρστιπι. Ῥιζοίτπη. Αἰἐππιοιξθτη Ἠουπτθῖθυβ 

οἴοο, [Ἐπῖρι5, {πιο θοῖ ΠΙΡ 5. οἷ ϑορυοῦβ εἴ Δροογηγηο δ {ι-- 

ΤηΠ: . αν σογο. ΘΟΥ̓ΡᾺΒ ᾿ἐχουρομέ, οἿθ65 Ῥοβυϊαπῖ ΒΥΣΗΪΌΣΘ65,. 

46 φυῖρυβ ἵπρτα αἰ Πουιήμηαθ. Ὀ κίτητιβ δαΐϑηι [ΔΘρπΉ ΠΙΟΤῸ; 

1 01165 δ ἔγ1Α 1165 οἴθο5. 4 [απξοΐοια τηαχίπηρ ορπΐευτο, φποᾶ 

ἀξ ὁχητιῖτιτη ΟΡ ΕΪπΙ Ππὶ ἵποοῖ: τὴ 81] δηθη εΠἢ, ᾳποα δα ἢγπιαυῃ 
νοἱοιπαίπειη ἐποπάδη) αᾶεο οοπίογαΐ, ᾳάδτη [ποστπβ θΟμτι5. 

᾿ Ό8ρ. ΧΧΧΙ.. [08 Ῥηοίθα5. ἄπταθ οΟΟΥπΐβ. Ψ Ὅς 815 

ΕΝ Ἰή [ϑοιαᾶο ἄδθ᾽ αἸζηγοπίῖβ. ΡΠ πταβ Δ νεγραπι ἢσ 
ἘΡ ̓Φιάρογο, ομομῖὲ, πήτεφβεζέ, υἱοονρέξ, Ῥαρτγέ, αα λας. 



Ὁ ΒΙΒΟΝ ΤᾺ τοῦτος :231 

ἘΔ: ὍΒατι. γι [995.1 (ἘΔ: "Β αἵ; ἘΨ. ἐ(ϑά7. 
τραχοῦροι χαὶ τρίγλαι.: καϊπάλιεν ὃ ἀρᾷθέ 'τεκαὺ γλαῦποι;. καὶ σκά 5 
90». καὶ κύνες, ταὐ -γόγχροι; καὶ. λαμίαε,, "καὶ ξύχαιαι;. “καὶ, 
“τάψτες. οὗ 'σηληρόσαρκοι: δυσκατέργαστοί. τ εἰσὶ. καὶ πιαχεῖξ,» 
χαὶ ἁλυκοὺς ̓ ἀναδιδάασι χυμούς, ᾿ αὕτη μὲν. ἤ τοῦ! “Φιλοτίμου, 
ζῆσιο. : ἐπισχεψώμεϑα͵ δ᾽ ἕκαστον τῶν. 5οτ'. αὐτὴν εἰρη μέῤῷψ: 
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς... οὗ μὲν: οὖν δράκοντες «ραὺ οὗ κόπκυγεᾷ: ὄναρ-ἃ 
χῶς ἅπασι. -φαίνονται τοῖς προσενεχκομένοι,. αὐτοὺς σηλη: 
φὰν. ἔχοντες τὴν. σάρκα... τῶν 7αλ, εῶν. δ᾽. οὐχ ἕν. εἶδός, ἐσκιψ", 
ὁ χάρ τοι παρὰ “Ῥωμαίοις, ἐντιμότατος. ̓ ἰχϑὼο οὗ. ὀνομάζουσι. 
γαλεξίαν," ἐγ τοῦ τῶν γαλεῶν δ ἔστι χένουο-. ὃς. οὐδὲ, γενψὄσθιαξ, 

δοχεῖ κατὰ τῇ» ἝΜηνικὴν. ϑάλασοαν »»πκαὶ κατὰ τοῦτό. γξ, καξ, 
ὃ -Φιλότιμος αὐτὸν. ἠχυοηκέναι φαίνεται. : ἐγέκραϊτται. μέχεοε, 
διττῶς. ἐν, Τοῖς: -ἀγτιχράφοις τοὔνομα, «γαλεοὶ μὲν ἕν. «ἀριοῖ, 
συλλαβαῖς κατ᾽ ἔρια, 'Ἴαλεώνυμοι δὲ ὁ ἐν: στέστε. κατ τ᾽ ἄλλαι. πρὶ, 

ἔνδοξος. αν, οὗ τς ἄλλοι. πῶς πρυάνετα ̓γῆλλόυυ 

εἶσι. ; σκορπίους δ᾽ ἐφεξῆς. καὶ τραχούρου. καὶ ᾿τρίζλας," 

ἀρφούς τε καὺ λαύκους. ὅ, Φιλότιμαο, ἐν τοῖς σκληροσάρκοις. 

ἐγαολετέ, δὲ πρτοῖέ, «ὧὉ γε. [τοῦῖ. Φογ τυ αά,. οζατοὶ, (οατξ, οα-ὶ 

7ι68.,. Θογισγέ,᾽ ὧο: ζαπιξῶθ:. ζδῥοῖίαα ;-.οἸευθϑηεθ ἴσας φαΤΊΟῖδις 

βέώίοθε ἀθϑτδ σου βολεῖ... “εσοοθαμθ, ογαίο8. οὲ. αζ[α5 ΠΠΠΕῚ 
δονρτίδ αἴλ(γἐξιρεσοξ, τ, Ἡαθο ααίϊδοπα; ῬΗΠοΤ πε [πτιῦ. νοερᾶς: 
Ὠοβι σευ, ἤτιρτι]α ο7τι5 ἀϊοία' ΔΒ ἱρίο ἀχιήξίο οκρομάαϊητιβ.. Ὅχατο 

ὁ01|65 απ: 461 8.0 ΟἸΓΘΤΠ, Ογη τ] τι5. 115, ατῇ 1ρῆ.5. νοίσιμπξαν, ἄτι, 

γατα ΠΟΘ 6. φατηοπι πιθηϊ τοι ᾿ἀρρατοηΐ,, ΟΜ ΕἸου πα σατο, 
ὭΟΗ ὅπια οἿδ ἔρϑοῖθβ ; πδᾶτ ατ|ξ Ρ1Γοἷ5 ἀρπιᾶ; Βογηβοβ. 1 γηακή-- 
τῃο εἴ ρυθῆο, φαθη βϑϊοχίατη ἀρ ρβι] δεῖ, 6  σθηθγο 861: χπτιτὶ 

βοϊουτσα: φαΐ πδαὰα ἴῃ. Θτάθοο φυλάθηι; πιαΥγΐ, τιδηπδιῃ ΠΔΙῸΣ - 
νἱάοέωτ: φαδθ σαπία εξ, σὰν ῬΕΠοΙ τα ἔρίατα ἡσποταῖζα᾽ ψῖ- 

ἀραίτιν. οἮσρο ἴαγαθα ποπῖθα 2 ἜΣ ΘΗ] τ ῖρτι5 ἀμ ΠΟΙ τοΥ Γου τς 

Ῥύατῃ ἱπνθηϊέυτ: ἴπ ααϊραβάατη δμΐχη γαλέοὶ 06: ἐγέβ {Ὑ]18--., 
845,. ἱὰ 4185 γαλεώνυμοι. ΡεῪ ᾳαίπατιο. ἘΞ αποξ ἴατιο, ὁ616-- : 
Ῥγχθηι “Πππὶ ἀρπᾶ Βομηανοβ σα] θχίδτη ζῇ ΘΕΟΣ τ πιπχη 7; 401:: 

Π1Ο ΠῚ οατπθ οουαμΐ, οἴ μαροπάτπμι: το φαΐ σΈΥῸ πα 8 1 

ἄμπγα τηδσὶβ σᾶττθ {Γππιῦ ρταρατ. οΐποθρϑ. δπίομ ῬΒΙ]οίι-" 
ταμ8. [ΘΟ Ρῖμτη; γα ΠΤ χὰ... χη Ώ]πι; ΦΘΥΠτι81α.;. ΘΑ μοῦ} 



χ88 ΤΑΔΠΗΩΝΟΎ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΏΝ ΖΧΖΎΝΑΙ. 

ἃ: ὅπεξε, 1. [ὅ95. 1 "ἘΔ. αἵ, ΤΥ. ζδεγὴ 
ὀρϑῶῤ' “Μαφαλέγει". χάρου δ᾽ αὐτοῖο: συγκαταριϑμῶν ἁμαρ: 

τῶνεις" Ὁδῶν. πετθαϊωῦ, ἰχϑύων ὄντὰς... ἕξηδ δὲ: “ύγαξς ἔγραψέν, 

οὔϑξν: πσοῖξ πητώδεσιν: ἐγθῆν ἀριθμεῖδϑαϊ; ᾿δάληρ ἂν χἂὶ᾽ 7ὲ: 

ριντὰμρώτι!ὴν ἔχον ας τὴν. σάρκα; καὶ διὰ τοῦτο τεμαχιζομέ- 

γουδ᾽ τὰ Χαὶ ταριχευσμένδυς; Ὰ ἐδωδήν. τε ὄντας ἀνθρώπων" τῶν; 

ἐτεϑυχόν ΟΣ. φεῦ γάφ: :ἡδεῖξ᾽ σε κὰν βλεννώδεις; κἂὶ διὰ τοῦ! 

τοι Ἰδὺ διὰ γάπϑδξι τὸ “αὶ ὀξελαίου χαὺ τῶν οὕτω ̓ δριμέων. 

ὑπονῥιβμάτων᾽ ἀντξοὺς" ἐσθίουσι, ἐκ τούτου δὲ τοῦ γένουρ' 
εἰσὺ χα φάλαϊψαε: χαν δελφερεξ: χαδ' φῶπον' ̓ ῳτλήσίον; δ᾽ αὐτῶν 
ἥπόσονα χα. Οὗ μεγαάλοι:ϑύννον; Ὁ ̓χαΐτοι τῇ 7 "ἡδονῇ 'τῆς ̓ δδωδῆξ, 
δὲ διοϊδῖ ΟΣ πε θοξὶθημξνδιθ᾽ ὄγτέφος "ἀηδές: 'γὰῤ ἐχεῖγοι "αὶ 

μϑλισία Ὡρόσφατοι, φαφιχευθέντες. ὃ. ἀμείγοῦςξ 7 ΟΥ̓ ται: ̓ τῶν' 

δ'οιξλατεόνων, θύννων - «χατά, τε τῇ ἡλδαν ὑχαὺ τὸ μέγεϑος 

οὐδὲ ἡ δὰρξ δμοίς σκληρὰ; 9 “δὺ'᾿ πεφϑῆναὶ δηλονότι βελείους" 
εἰδέ" ὐ δ. τούτων ΘῈΣ μᾶλλόν ει ἀξ πὴλαβίδεξ;" ἂν καὶ ταριχευϑεῖ-" 

σδιὲ: ̓ ἐδῖδ ἀρίστοις φορίχοίξ ἐγάμιλλοι γίγνονταϊ.. πλεισταιν δ᾽ 
ἐκ: ἘοῖΡ ̓Πόντοὺ χκομίξογιεαϊι, τῶν ἐκ Τῆξ “Σαρδοῦς χαὶ τῶν ἐχ τῆς 

᾿1θὴδ δίάξ. μόνων ἀπολειπόμεναι. ἐντιμότατοῦ. γὰδ δὴ "τοῦτο: 

πέδον ἄπχδς δαρηῖφ, μέ Γοθ5. Ῥδοῦδ οοηητηβονδν; [α΄ 60 αὐϊδδ)α, 
Ῥϑοδεῖ» αυοᾶ οΓδαύτιῆν" (ἀτιΐ ῬἰΓοῖα. 6[ βικαυη!ο) ΠῚ ἀοδθα[οῖ." 
Ῥδτμαδο αἰθέθην ΘΔ ΈΤΕΙΒ. ἀἰουτρτ,. φάθῆς Ἰὰ ὁδεαοοου τ ῥδθε- 

ΟὙΘΡΑ ΠΥ οβονίθβαῖ, τε τῇ οαύήθηι αὐ δὴ Παρδαΐ αἰ ἴδ᾽ 

Θαου θΘ πε ἤδην.. Γ Οταρορίοι ἐρίο τὰ ̓ Ῥαγἕεβ ἔβθοίο ὁ (ΑἸ Ο᾽ 

στῆ ῥαγδβ πουίηθβ γαίσαμεμι: “πρνδῖῖ. οὐ 6 [ὰροτῖς ΕΣ 

γαποογεβ, ἰδδοάιίς οὐἶῖν ΠΠΘΡῚ δὲ σχαῖδθο αἴας 14 σϑητιβ 

σε ἴθυίς οοπ ἐπ θα ἢἼ5᾽ δε τχδιίατίη;.- Ἔκ Πδο {ἴθι βέπεγε. 
[ππὶ Βαϊαθπαθ. δὲ ἀδιρΗ ΩΣ οἱ. ̓ῬΒοθαβ: ᾿ ̓ Ἀα φἄοβ ῬΥοΟΧίπι6 

ταδὶ ταππηὶ δοσεδαπε:. ἀπαια δα ΠΟἿ: ἀθαθθ δὸ Ῥγαθαϊο 

τα οἷδὸ Γαπξ 7ποτιααῖ" ἀπηίαανοβ δαῖτα Γατ Ηἴ; δὲ Ῥυδθίεν ἅτπ. 

χεόθηἑθθ᾽. ἡἰάτα [41Π' ἐνάαπε τπϑοτδβ;- ΤΕ ογ τη ἀπιοηῆ 

οαγό, ξ εἰ δοίαΐο ΩΣ ΟΣ βοΥ 5 τ1016 Γαπὲ γαϊπιόγθθ, ποτὶ βδ- 
πᾶθ ἄπιχα εἢ, εὐαᾳδξ μὲ ΟΠ 5 ἀπαοαδ ὁοποοχαπηίάτ: δἔ 

115. δὐϊτας Ἰπαρὶβ ρου Ἐ5; 4π|46. [416 Θοπατἴης Ἰατι 4 4ῈΠΠπ|γ15 

[ΓαἸ άτα ἰδ τοι σεάταιε: ΡΙπεημδο μ66 ἐς Ῥοηπίο δᾶνδηπη- 
ἐπι; 8. ἀππίαχαί; ἀ8ᾶθ ὁχ ϑαγαϊηϊαί αἴατια Ἰδοῦ ϊα Ἰπαροτίατ-. 
ὑπν;. ᾿πξθείοτεβ; ΕδῸ πάγη: (ΑἸ Γἀππιθηξύν, ἤατα τπὶ Γαπτπιο 



ΒΙΒΑΙΟΝ Τ᾽, γεὸ 

Ἐᾶ. Ομδτε. ΥἹ. 1595. 306,7. ἜΔ. Βαῖ, ΤΥ. (647. 
τὸ τάριχος εἰχότως ἐστὶν ἡδονῆς τε καὶ μα ̓απότητος ἕνεκα 
τῆς σαρκὸς, ὀνομάζεται δὲ συνήϑως ὑπὸ τῶν πάντων ἤδη τὰ 
τοιαῦτα ταρίχη ̓ σάρδὰ- [296] ᾿μέτὰ δὲ 'σάρδαξ τὲ καὶ" πηλὰΞ: 

μίδας οἵ ὃς τοῦ Πόντου πομιζόμεγοι μύλοι μᾶλλον τετίν 
ἕήνται, καὶ μεῖ' αὐτοὺς οἵ πορακῖνοι. ταῦτα μὲν οὖν ὡς ἐν 
παρέργῳ περὶ τῶν τἀῤιχευϑέντων ἰχϑύων εἰρήσϑω. ζύζαιΞ 
γῶν “δὲ ζαλῶς ὃ ἐβνημό)ευσεν ὃ Φιλότιμος. ἐν τοῖς σαληροδάρ-- 
χοιο" ἐχρῆν δὲ καὶ τῆς ἀηδίας αὐτῶν μεμνῆσϑαι, καἀϑόπεν᾽ 7ε 
καὶ τῶν ἄλλων, οὐδὲ δλώς παρέλιπε, 76γγροῦς' δὲ καὶ (δ: 
Ἴους καὺ λαμίαξ “αὶ ἀετοὺς ὀρϑῶς ἐἶπὲ δαληροσώρκους "εἶς 
7γαι. καὐ ἄλλοι δὲ τίνερ; ὡς αὐτὸς ἔφη͵ τῶν σκληφοσάρκων 
ἰχϑύων ΤΑΣ ὧν οὐκ εἶπε τὰξ᾽ προσηγορίας, ὅτε μῆδ᾽ ἐν 

πολλῇ χρήσει τοῖς ἀνθρώποις εἰσίψ᾽ δϑεν᾽ ἄμειψόν ξδτιεν ξπῈΞ 
σχέψασϑαι. περὺ τῆς δυνάμεως αὐτῶν, ᾿ξάσαντας τὰς προσῆ- 
γχορίας. : ὅτε μὲν «οὖν οὗ σχληρόσαρκποι 'δυσκατερχαστότεροι 
τῶν. μαλακοσάρχων εἰσὶν; ὀρϑῶς εἶπεν ὃ Φιλότιμος. . ἥϊτε 
γὰρ ἔν τῇ: γαστρὶ πέψιιξ, ἣ τε καϑ'. ἕδάστον. τῶν τρεφομένώυ 
μορίων ἐξομοίωσις ἐπὶ μὲν τοῖξ' μαλαπωτέροις ῥάων, ἐστὶν; 

Ῥτοῖο παρεΐαῦ ἔππι Ῥτορίευ νοϊπιρίαΐοια, ἔα: Ῥσορίθν οατ- 

Ὡἷβ τη οΠ!πθιη: νοσαῖττ" δαΐθηη ραἤπηιν τπὐπέαΐξο ἡομείτιο. ἘᾺ1{4-- 

χαθηΐατα ϑαταϊσαίη: -ῬοΙ͂Σ [ἀγᾶδ8: απΐθυι ἀὸ Ῥ6]αιηῖαθβ. Ὑαν ]], 

αἴ ἐσ. Ῥοηΐο Ὡῇογτπξμν,), ῥγϑθοῖρτιθ. σοπαπθηδαπέμτ, ΡΟ 

Ἰρίοβι σϑῖο ἔπηΐ σγδομ. Πΐαθο τἴδαιϊδ γϑ]αξ δέξου ἄς (ΑἸΤΕ1 8 

Ῥίβοῖθτιβ. Βυΐ-ἀἸοῖα. ΤΑβοἸἸαυττι ρουτο μαυὰ Ῥεύρϑσαι Ῥῃ1- 

Ἰοίίτητιβ. ᾿ηΐου Ῥ1Γσ65. ἀπταθ σαυτΐδ. ΤΑΘΗ 10; ὙΘΥΤΙΊ. τηγδὶ 

οἴϊατν δαυτμη 1 Ππον τα 115. ταϑηΐζοτιθπι -ςἴθοουα ορουξορδί, οδιὶ 

ΔΙϊόντιη ποατίθ, 4105 ΟἸηἶη0. ῬΥδθίθυτη δ, σοι σστιτη Έ7Ὸ; 

Ῥαῤτατα, Ἰαπηίατα οἵ δατηδηη τοῖς ἄστατη ὀδυπθηι. Παρ μτ1-- 

Ἀπ5 αὐνυποντανιι, ϑτιηΐατθ 81 ααϊάατη Ῥἱοθ5, πὸ ἱρίδ 1π-- 

ααἰξ,. ἄτπτας σαγτιΐ5,) ἀπουτιπι πποχηῖσια, ἔπρρυθῖπι, ατιοᾶ ἐἴ8 

Βογηΐτιθϑ γάγῸ τιξατ ἔτι; ἀπᾶγς [αΐῖτι8 εδ πο5. αποαῖιθ, οὐμ1{{|8 

πογηϊηῖρτιβ, ἱρίονατα ἔδουϊαΐοβ ἐπατήσεγα, δια εὐρὸ πι8]6 

οοηΓαΐ ΡΗΠογητιβ, ἄτιταθ οαΥΎ 5 1068 ΔΘΡΥΪτι8 «τα, 1Π01115 

οοπῆοῖ. ϑδιαυΐάθπι ἔτι οομοοοῖο, 4π|88 ἴπ νϑηΐσιοο δέ, 

ἕατα, ἴπι Ππρτι 5 ΠΟΥ ΡΟΥἾ5 ραν ίθτιβ 416 18 ἃ [ηνη αὐτο ἴπι γη0] 3 
Ἰουῖθα8 ἀυϊάσθπι ἔβοι τι, τὴ ΟἀΠΥΙΟΥΡτ8 σε γῸ δθουῖτι5 ἢξ, 
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ἘΔ. Οματε. ΚΙ. [696.]} ἘΚ. Βε(. Ιν. (94γ.) 

ἐπὶ δὲ τοῖς σαληροτέροις. χαλεπωτέρα. γίχνεται χὰρ ἀλλοιου-- 

μένων αὐτῶν ταῦτα;. ῥᾷον δ᾽ ἀλλοιοῦνται. τὰ μαλακείτερα, 
Ἰότε: καὶ. πάσχειν. ἑτοιμότερα " πάθος. δ᾽ ἐστὲ τῶν ἀλλοιου- 

μένων. ὅ :ἀλλοίωσιξ. ὀρϑῶς. οὖν εἶπεν αὐτοὺς. δυσκατεργά- 

στους εἶγαι, ὀρθῶς, “δὲ καὶ “ταχέος. χυμοῦ. 7ευνητικούς"᾿ ἥ μὲν 
χὰρ. σχληροτέρα τροφὴ ρχυτέρον ἔχει, τὴν οὐσίαν, ἡ δὲ μα- 

λαπωτέρα. λεπτοτέραν. εὖ, δὲ καὶ ἅλυκουο, ἥ ΠΣ: σηληρὰ “τροφῇ, 
τοῦς χυμοὺς ἐργάζεται. 5; “σκεπτέον, ἐφεξῆς... "δι μὲν γὰρ. Φιλό-. 
φιμος... ὥσπερ 7ε. χαὶ δ᾽ διδάσκαλος αὐτοῦ. Πραξαγόρας, “τὸν. 

ἁλυκὸν. ἀυμὸν ἔκ. τῶν, ἐπὶ πλέον ϑερμαινομέγῳν γίχγνεσθαξ 
φησι... ἐμοὶ δὶ τοὗχ ἁπλῶς δοκεῖ δεῖν, ἀλλὰ. μετὰ διορισμοῦ, 

᾿ ποιεῖσϑαι τὴν ἀπόφασιψ... ἐπεὶ δὲ. ποινὸς, ὃ λόγος ἐ ἐστὶν ἅπάν-- 
τῶν τῶν σκληρῶν, ἐδεσμάτων. ἴδιον αὐτῷ μεφάλαιον. ἀποδόγ: 
τες. ἐφεξῆς σπεψόμεϑα. ΞΕ: ΣΡΣ 

Κεφ, 2β.. [Περὶ τοῦ; εἰ. τὰ ν σιληρὰ π' πάντα κατὰ τὴν; 
ἔφηῤιν ἁλυκοὺς γεννᾷ: χυμούς. , Οὐ μόνον ἔπὺ τῶν ᾿ἰχϑύων. 
τῶν σκληφοσάρκων. ,, “ἀλλὰ χαὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἐδεσμά-, 
τῶν, ὅσα σκληρῷ; Ποἀξαγόρας καὶ ιλότῳιος: οἴονται τὸν; 

Π]ὰ πδυναὰθ δπηξΐ, ἀσπιτα Ἤδθο 4] ἐσ αυιτιν'  ῬΟΥΥΟ; 61|86 γ60}-: 

Πόγα Γαπῖ; δα ἔδοϊτῖτιβ αἰτογαυταῦ, αὐοα, ἔβοιταβ δατα βδῃδαη-: 

ἕπισ: ϑουάχα διΐθη;" 4186. ΔἸΤογδτίτιν,.: ραῇιο 6 δἸύογδῆος 

Ῥεοιηᾶδ τϑοΐῖθ αὐχξ, Ρ ἴος85. ἄτιραθ σδΥχῖθ. ΔΘ στ ὉΟΥΠΤΟΙ :, τϑόξα 

οεαχη, ογδίζαμ Γασοττη ρίσηουθ: ΟἸΤΊΟΥ παυηατιθ: Οἱ 15. ὁΓ8}- 

Βογθη παροὲ Τα Πανιξίατα, ταῦ τι οὐ: ἔθητίογθιι: τ Απὶ σόγο, 

Γαι βατα:ἀαοσαθ, Γποσῦτα ἄτισα οἸρατῖα Ῥγοογθθηΐ, ἄθίπσθρϑ οὐϊξ 
φοππάεγαπάπτα. ῬΠ]οὕττβ πδτηατια, τιΐ δ: δἴτιβ ργδβοθρίοσ: 

Ῥγακασοῦαβ, (ΑἸ ίατα Γποθῦτη ΕΣ 115, 4π|86 [πρυ 8: πιδάτθτῃ 6616: 

Ἐπιπΐ, δοπογαυῖ ἔγρᾶτέ. Μ͵ΙΗ νοῖο ποι ΒιηρΠοίτου, [θᾶ σατα 

ἀϊπαποθοις 16 Ῥγομτιποϊαηιάτιτ νἱἀοίτιν, . Οποπίατη σέγο [ον τ 

πῆο! Βῖο δα οπγηΐα ἄυίῥα εἰθᾶτία ᾿οογητητπιξοτ" ῬοΤΕπΕΙ, »" 

Ρὑϊοάππμα σαρῖε [δου στα ἀοίπιοαρ8 αἰ ουξίθηοτι5,: 

᾿πνιο “Ὅ 80. ΧΧΧΠΙ., [λα ἄπτα οὐιπία ροὲ ἄθοοοοχιομ []- 
[05 [ἄφ6ο85 ρίριαπῖ.} Νίοιν (Ὁ] τα ὅπ ΡΤ οῖριι8. ἀαγδθ Θανπῖ8, 
Τεὰ ἴῃ 41118 οἴἕαπι οἸηπίρυϑ ἄμπγίθ6. οἷδῖς Ῥγαχάροχϑθ οἱ ΡΗ11ο- 
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ἁλυϊζὸν γεννᾶσθαι. χυμὸν ἕν τοῖς ἐπὶ πλέον ἑψήσεσιν, ὀϑομᾶ- 
ζουσί δ᾽ αὐτὸν οὐχ ἁλυχὸν μόνον ἢ. ἁλρυρὸν,. ἀλλὰ καὶ νε- 
τρώδη. ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ τὸ μὲν ἀφέψημα τῶν πλείστων, εἶ δὲ 

βούλει καὶ πάντων , “ἔφ ὅσον ἂν ἔψηται χθόνον, ,δλυκώτερον 

ἀεὶ γινόμενον, ὕστερον. δέ ποτε καὶ πικρὸν. ̓ ὡς αὐτοὶ βούλον- 
ται, «τὸ μέντοι στερεὸν ὌΤΩΣ τὸ κατὰ τὸ ὕδωρ. ἐψηϑὲν, 

ἀποτιϑέμενον, ἐν ἐκείνῳ τὰς ἐξ ἃ ἀρχῆς ὑπαρχούσας αὐτῷ ποιός 
τήτας;᾿ :(648) ὡς ἐν. τῷ. χρόνῳ -τὸ καλούμενον͵ ἄποιόν᾽ τε “οὺ 
ὑδατῶδες͵ γίνεσθαι; μήϑ' ἁλυχότητος ὃ τἔχον, τι, μήτε πιρρότη- 
Τος;. ἤ δριμύτητος, ἢ στύψεώς.. .ἐγαργέστερον δ᾽ εἴση τοῦ λε- 

: γομέγου. τὴν ἀλήϑειαν,᾿ ἔάν ποτε εἶς ἄλλο μεταβάλλων. ὕδωρ 
ἕψῃς, ὅπερ ἂν θέλης. - εὑρήσεις μὲν. 7ὰρ «αὐτὸ τὸ ἑψόμενον 
ἀποβαλὸν τῆν. οἰξείαν. ποιότητα , τὸ δὲ ὕδωρ ἐπιδεχόμενον 

αὐτήν. ᾿᾿ϑέρμοι μὲν οὖν, τῶν “4ημητρίων ἐδεσμάτων. ὄγτες, 
πρὴρὸν ἐργάζονται τὸ ὕδωρ, ὅτι καὺ αὐτοὺ τὴν πιμρὰν σποιό-. 

ΕἸΠΣ σύμφυτον ἐχοῦσ: οὕτω δὲ καὺ ὄροβοι καὺ ἀψίνϑιον, 
καὲ ἀβρότονον τε καὶ πόλιον » ὅσα τ ἄλλα ἰτικρά" τὸ σῶμα 
δ᾽ αὐτὸ τὸ ἀφεψηϑὲν ἧττον. φαίγεται πιιρόν.. ̓ εἶ δὲ καὺ μὲ: 

τίμητι8 [ύξιαι παιπογϑιῃ ἐχ ἀἰαξυσηίουί ἀεοοοίζοιια ρίρηϊ αὐρῖ-- 
ὈΠΘΗ ΙΧ τ- απθιι οχι, (ΔΊ απ. πηοᾶο, (δ οἴΐαπι τιϊίγο[ατα ἂρτ 

Ῥ6Π6πέ; Ἐσαίάθιι, Θοχαροτῖο, ῬΙατ πιο ατα, «αὶ, ἢ γἱβ». δείδηι 

ΟΤαχ ματα, ἄθορορατα, φαατηθία οοατνήξαν, [41Π|π|5 ἔοι  θν8-π 

ἄστο, ᾿Ῥοῖ δοΐθγα ΄απαπᾶο (αξ εἔ. ἴρῇ γοϊαπί), ἢ 

Ἰγατη σΟΥΡῈ5 Τρίατα (ὉΠ Ἃπτη, απο ἴα 4688 οἸἰϊκαΐοτ, φααῖῖα-- 

ἴθ5, πιο ᾿πῖπο ΠΡῚ ᾿πουϑηΐ, ἴὰ θα ἄθροηΐξ, ἴϊα οἱ ἰαπάξδτο 1 1π-- 

Βρίάπηη, ἀποά γοοατιῖ, εξ δαποίατη ενδᾶαΐ, πιθαπ6 αὐϊοχαθπι 

ΚΑΊ Γφἀττῖ5, αὐιὲ δυπαυ τι τῖ5, τι δου πηρτῖαθ, «αἰ αἰνϊοίπου8. 

μαθοαῖ. ΟἸανῖαβ απΐοι ᾿πήτιβοθ τοὶ ψουτζαΐθηῃ. ᾿πίο ΠΊρο5, δππὶ 
φαατιᾶο, 4ποά οἸ1ΣΧ45, ἴπ. 4Π1τα δαποίη ἰγατιοξαίατα ΤΌ Γπ8 ὁΠπ-- 

ΧανΟΥ͂5; ᾿π σ 168 πδυπαπ6 14, 4ποα δοοοσυϊξατ, Ῥτορυΐδτη : Ὁτηῖ-- 

ΒΠ αποιταΐοπι, ἀαπαγα δυΐεμι θα πὶ [6 Τροθρῖε, απῃ- 

ΟΡτοῖῃ Ταρίπὶ, ἡτῖ 6κ Οογθῆρτϑ [πηξ ο1}015, δαθδιη. ἀὐπδύατι 

εἰποῖαπέ, φυοᾶ οἔ 1ρῆ ᾳυδίταΐομι διπάτατη μπαρεαηΐ δοιροπῖ- 

ἕβτα : ἢσ δὲ δυντῖη δὲ δοπηξηίπτη, ἀΡεοϊουιηγη, ῬοΪταπι; εἕ 

8118 ογηγιῖδ δυλοτα: δὲ ΓΟ ἀτιτῃ οοΥρτιβ, 4ποα ἀοοοφαϊαγ, τηῖ-- 

Ὧτι8 διπάττηι ἀρρατοῖ, Ουοά ἢ τι δ᾽ϊαιη ϑηπάγη ἘΓατιβέπη-- 
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Ἐά. Ὅβατε, ΥἹ, 1596, 597.1, ; ᾿Ἐα. ΒΑΓ. ΤΥ. ̓οἰῷ 
ταβάλλων εἰς ἕτερον ὕδωρ ὁ αὐτὰ ᾿πάλιν; ἑψήσεις, ὡς ἀρτίως 
εἶπον," ἔτι καὶ μᾶλλον ἢ ἢ πρόδϑεν͵ εὑρήσεις ἄποβε εβληκότα 
τὴν ̓ 'πριφότητα,, κἂν εἰ τρίτον ἢ “τέταρτον. [897] εἷς ὕδωρ 
ἕτερον μεταβάλλοις,. ἔτι μᾶλλ ΟἿ ἢ πρόσϑεν,, : ὥστ᾽ ἐν τῷ 1ρύ: 
γῷ πᾶσαν» ἀποθέσθαι. τὴν πικρότητα, “χατὰ δὲ τὸν αὐτὸν 

ὑρόπον ὅσα δοιμέα, παϑάπεῤ σκόροδα χαὶ κρόμμυα χαὺ πρά- 
σὰ, τὸ μὲν ὕδωρ, ὃ ἐφ᾽ ᾧπερ δ᾽ ἑψηϑέντα τύχῃ, σαφῶς δριμὺ ἃ ἐρ- 

γάζεται, », τὴν δὲ αὐτῶν οὐσίαν ἧττον ἔχέι᾽ δριμεῖαν" " "εἶ δ᾽ 
ὅλλο τέ εἰς ἄλλο μεταβάλλοις ὕδωρ αὐτὰ, “παντάπασιν ἀποτί. 

ϑέται τὴν δριμύτητα. ποῦ μὴν. κἂὺ τὰ μῆλα τὰ στρυφνὰ, μέδπι- 
λά τὲ χαὶ ἀχράδες, εἴς ὅδον ἂν ἕψωνται, γλυκύτερα μὲν αὖ 
τὰ γίνεται " τὸ ἀφέψημῳ, δὲ στρυφνὸν ἀπεργάζεται. τοῦς χὺ- 
λοὺς δ᾽ "αὑτοὺς μόνους. ἂν ἐψήσῃς ̓ ἁλυχώτεροι μὲν τὸ “πρῶ- 
Τὸν, ΤΈΩΣ δὲ γα πριροὶ ΤΟΣ διὸ “περὶ Μὸν τῶν 25. 

ἐμῷ γινώσκουσιν ̓ ὧδ. εἴρηται, περὶ δ, τῶν γ στερεῶν σωμάτων 

΄ ὄμπαλεν ὁ ἔχειν ἡγητέον. εἶ γὰρ, ὡς ὀλίγον ξμπροσϑεν εἶπον; 

ἔχ τοῦ πρώτου μεταβάλλοι τίς εἴς δεύτερον ὕδωρ αὑτὰ, "καὺ 

ἀθη5 Ῥαναθ (ἀἴ ῥῬ8010 ατΐβ αἰκῇ) ἀερόχοτίδ, τηᾶρίβ δια πὶ 
ἀπάτα εἰπῖθ διπαν οὐ πὶ ΔΒ) οἱ Π Ὁ ἀδρυθμοαςβ. Οποᾶ ἢ ἰοΣ ΕΟ: 

ατιῖ «πατίο ἴῃ 8] ἀτὴ αὐιθτι ὑταιϑίμ46ν18; τλὰοὶθ ἀὅμτιο 1ᾶ 865 

ἐἰάει, ἀπατη Ῥυῖι5, 8660 τι τα θην ΟΥ̓ ΘΙ Ῥίον Γά5 ἀὐὴ δ }1-: 

ἐπαϊποπὶ ἄερουαί, ΑΔ δηπάθι πιοάητη, 4ὰς δουῖα Γαπΐ, 

πὶ ΔΙΠΠτινα, οᾶθρα, ῬΟΥΤΊΙΠ, δαπάναι, ἴπ 408. ΟΡ τ ἐπουτηΐ, πᾶα- ν 

αὐτο Θ δουθπι οἰποίπη, Ῥατὰ δὐϊΐοῖα ῬΕΟΡΥΠίηι ΘΟΥΡ τί τηϊήτιβ 

ὅογα παροπὶ. Οποά ἢ [ρίπιάθ πὶ δϊαπὶ ἀηπδτη ἐραπιθπιαΐα" 
Σὶ5,. οἴσποηι ῬΡΟΥΓ8 δου ἱποχιϊδτη ἀοροπθπΐ. Οὐΐῃ οἴἴδτα 

πιδῖα ΔΘΟΥΡα, τῆ ρ 118 δὲ Ῥῖτὰ [γἹνθῆσία, ἀααπῖο τηδρὶβ ὁοίπαβ, 

ἑαπῖο ἀτποίοτα 1ρῖα οξβοίαδ, Ἰρίατη σε τὸ ἀξδοοσξατι ἀροΥ θιῃ 

οἰποίξατ: ἢ νϑῖο [αφθοβ ἱρίοβ [ο]ο5 ρεὲὺ ἴδ ΘΟ ΧΟΥΊ5, ῬΥπηστα 

«αἴάοπι ΤΑΪΠοΥ 65, Ῥοῆοᾶ δὐΐδτῃ ΔΙΛΑΥῚ οἴίατα ππ. Οπαπι- 

ΟΡτθῖι, αποά δα Γπδρο8 αἴξποί, Ῥυαχαρουδτη 80 ῬΗΠΟΗπιτα 

ἀξοΐδ ΓΟ πΠΠῸ (αἱ ἄϊπίπιαθ) 6(Ε οοποδάθμαμι; ἀ6 (ο114158 ψογὸ 
ΦΟΥΡΟΥ Ὲ5 768 ΑἸΤΙΟΣ Βαβοΐ, ες οοη πιογιηνί, Νὰ Π, τιξ 

Ρδιὸ δηΐα ἀϊχίπιτιβ, 6Χ Ὀυίμια ἀηπα ἴῃ Τδοππάδην Τρία ἐξαπδτ 



τς Ὑ ΕΞ ΟΥ̓, ας, ,55 
; Σὰ. ὍΒιατε. γι. [507] - Βα, Βεῖ, ΙΝ, (548, 
μετ᾽ ἐκεῖνο. πάλιν εἶθ. τρίτον , “ἢ καὶ τέταρτόν, ἀποβάλλοντα 
τελέως εὑρήσει τὸν ἐξ ἀρχῆς χυμὸν » ὧν γευομένοιο ὑδατώδη 
τε. καὶ ἄποια φαίγεσϑαι" μὴ μεταβληϑέντων δ᾽ εἴ. ἕτερον, 
ἀναγκαῖόν ἔστιΨ ἁλυκώτερον μὲν πρῶτον, ὕστερον κὁ δὲ; χαὶ στε 
πρὸν͵ γενέσθαι τὸ ἀφέψημα. μάλιστα δὲ ὁ ζωμὸς ἐξηπάτης 
Βένσε, μοὶ τοῦθ περὴὺ τὸν Πραξαγόραν- φαίνεται ᾿ἁλυκώτερος 
ὃν τῷ. τῆς, ἐψήσεωφ, χρόνῳ χινόμενος,. οὗ ἐννοοῦντας;, οὖο, 
ἁλῶν ἢ ἢ. χάρου κατὰ τὴν, ἐξ ἀρχῆς ἄρτυσιι ἐμβεβλημένων εἰς 
τὸ ὅδωρ, ἀναγκαῖόν. ἔστι, προερχομένης τῆς ξμψήσεφρ,, ἃ λυκώς, 
τέρον ἑαυτοῦ. γίνεσθαι: τὸν χυμὸν. ̓ ὥσπερ εἰ “καὶ χωρὶς. τοῦ 
ΩΝ τ ἀμβοίακ: τι. ειϑῶμᾳ βειχύκετον ἁλῶν ἀναμίξαις ὅδατε 

ποιότητα τ ἀοῦ τρειτῆς “πῆς ἀ ἘΣ ΤΕΣ ΤΣ ΠΕΣ 

τὐ κερὶ Ἅ7. ἡ Ποὺ τῶν ὀοτρϑροδέρμων ζώων} " ἜὭΣΩΣ 
δὴ τὸ ΤΈΕΘΕΧΟΡ 'δλοὺ τὸ σῶμα ᾿δαϑάπερ, ἀμφίεσμα τι σύμφυ- 
τὸν ἕκάστῳ καλεῖται δέρμα, κατ ἀναλογίαν δ᾽ αὐτῷ τὸ 

}  Νετα τὶ ἜΤΟ {ὙῚῚ ΤΡ" 5.4) ἩΤΊΟΣΙΣ » ΣΕΕΓΓΎΡΛΙΕΓΤΘΕΙΣ ΥΣΕΤΓΎΟ 210 ἘΕΡΕΙΓΙΞ ΣΤ ΣΟ ΣΟΙ 

ΠΟΤῈΣ εὲ ῥοῆ" ἡΠατα, φανΓαθ Τὰ πο αη," "πὶ ΘαΡὰ (πα ατιῖ, 

ἘΌΠΙΡΟΥΊθ5; δὰ ῬξοΣίας Ῥτίοτομι [ἀοδαμι ἀθροπαο, Δᾶδο᾽ τὶ 

ἀορππαηαρας δαδα Τα ρ᾿ἀαταθ᾽ ἀρρᾶτδανῖ; ἀποὰ ἢ ααυιᾶμα 

ΤΟΥ, ΤητΙ 68, Ῥυῖμιο «αΐϊάοπι ἀφοοόἐηχη πδοϑ ἈΥ1ὸ {ΑἸ {ππ|8 8 ἄρρα- 

τορι," Ῥοῆδα νόγο ἀπηατιπή. - εχ 7π|8 ἔρίαμι Ἰᾶ ῬΥΐπιβ 

Ῥτακάρόταιη [6.6 ΠΗῊΥ6 νἱάοειτ, «ἀοά ῬῸΣ ΘΠ χαποποῆι, ἐαῖπὰ5 

τϑδαϊτις, πότ 116 ΠΙρ θη ζοτὴ, ἁποῦ; [418 δαξ ραγὸ Παδάν πῃ 

ολἸταγ 6 ἴπ αθδτα Ἰμήθοῖο, ἨθΟεΊΤΑΤΙΟ Ῥ οοοδεπῖο δ θεῖο 

ἴασοι5 [ἈἸΠοτ΄ θπ8πὲ ἀπε ὀἤιοίτατ; απ ἀπηοάτχη. Θαπὶ, Ἥ, 

ΠΏ] 4116 Τ᾿ “πα [Ἀν ῬΌχαΘ ἂς ̓ Δυ]οἸΠΠππά ἀατιαθ [8115 ταῖ-- 
Ἡπηστη Ῥοτ δ οό 9; δίῃ δα ἀποα το ἰδ νδίδοία ἰαῖπου τοᾶάϊ- 
ἕατ. ἘῈ αἰἹᾶ γηΐττιτη, αἰπατα Ἰρία ἀᾳαε ΟΡ μηδ. ἀιαθα» ἀρρροία 
ΤαΤίαπὰ ̓ χαα!εαίεια ἰαπάρια Αἰεαάε» τ, 

68. ΧΧΧΠΠ. [ὃς, δυυϊπιβΠ 1 .5,. ΟΣ ἰοῆα, Ἐπ ΠΣ 
41 Οὐμι: ἴα, απο ἐοίπηηλ ΘΟΥΡΊ8. στὰ γοῆιιποπίπι, «ποῦ- 

: ἀαπὶ ὀπίᾳαθ πδιέντομ, δυηΡ, ομία5 ΔΡΡο θέμις, οἴᾳτα Ῥβποοίμα- 
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Ἐᾶδ. μάν, ὙΤ. [5971 060. ᾺᾺ; Βαῖ, ἵν. (δε8. 
δατὰ τοὺς πήρυκᾶς. ἐσεὶ καὶ τὰς πορφύρας; ᾿ὄστρεά τέ. χὰὶ 

χημαξ, σὰ, Ἔ ἄλλα ἐοιαῦτα, διὰ τοῦτο ἀϑπϑὐθοδ δ ὀστρθλὶό- 

δερμα ταῦτα τὰ ζῶα. οὐσαφῶς οὖν ὀστράκῳ “τἀραπλήσιὸν ἢ ἢ 
λίθῳ δ᾽ ἔξωϑεν" αὐτοῖς περϊ κείμενον σπέπασμά ἐότὶ. χοιγὸν 

μὲν οὖν ἁπάντων τῶν τοιούτων. ἁλυχὸν χυμὸν ἔχειν" ἐγ τῇ 
Ξ ὈΡΌΣΝ ̓λαπαϊειβὸν ἢ Τῆς γαστρός" ἴδιοὺ δ ἑκάστῳ Τὸ μᾶλλόν 

ἐὲ χαὲ ἧττον ἐν τοὔξῳ πᾶτά τε ποίότητα͵ καὶ ποσότητα! τὰ 
μὲν 7ἀῤ' ̓ὄστρεα᾽ βαλαμωτάτην ἔχει τῶν ἀλλοῦ" οῤοενο ἢ 
ψίῶν' τὴν ϑάρχα, “τὰ δὲ μιιρὰ ἼΠΡΕΣ χαν δὲ σφόνδὺυλοι᾽ χαὺ 
ὃν σώλῆνερ, ποὺ αἵ᾽ “πορφύραι. “αὶ οὗ πήδυκεξ,, δοὰ τ᾿ ἄλλα Ἴδιὰ 
τ᾽ τ᾽ προ ΠΡΟΣ θοῦ οὖν του εῖ μὲν ξεῖν ἘΣ 7: 

ὑνδοιρδδεξα: πϑομτεν μέν, ἔστι, ̓ φρέφε δὲ μαϊλου" ἀλὲ 
λὰ ταξα μὲν ξιψεταὶ πᾶντα, τὰ δὲ ὀδέρεα χωρὶς ἕξψήσεως 
ξσϑίουσιν ; ἔγιοι δὲ καὺ ταγηνίξζουσιν."" ὥδπερ, δὲ δύοπεη τον 

“τὴν πῸῈ τῶν οὐ τεσοὴμον ζώων; οὕτως καὶ δυσδιά- 

᾿ καὶ διὰ τοῦτό: διϑόγαι πολλάκις, αὐτὰ 

ἔχει 

ΩΣ δ τ ϊ Χλιν ὙΦ ΡΣ Στ τς Ἀλλ ΔῊ Ψ φυὴν Ὄνου ἜΘ 

γυπῆ, ῬΌΥΡΌαΣαΥπτι, οἤγθου μι, ἰταέα]αυιπα οἕ ΔἸ ΤοΥΌμ 14 ρ6- 
στα. Το δυτηθηήλιγη Ῥ σρογ ουις χοροπαθαί, Ἰάἄοιοο. Βαθο. 8..1- 

Ὑπαῖϊα, οἤταοοάογιηα ΔΡΡΘΙΠαπί: ἐθρυταθχνίτῃ, Θηάτη,, φαρᾷ ς εχ- 

ἐείηίδσυς ἱρῇβ δὲ οἰτοιπιάαξητη;. ἰεῖας δαὶ Ἰαρί αἱ ῬΆ]Ατα, εῇ 

Προ, ᾿Ομαηΐθας Ῥοῦτῷ οἰ πδπιοάϊ Ὅἢ ΘοΥαγηατιθ, πξ [(αἸΐαπα 

πα ΘΒΤΠΘ {αοσια. σοπίϊπραπε, απ δἴγατμι. Ιαράποιί; ᾳὐοα! ἴδοτ- 

χα, ψαϊουίσυθ τηὰρί5͵ τοϊητισνα ἱπθῇς ῬΥΟ: ΔΗ Εα 18 δ αιδῃ- 

ἘΠια δ ΤΑΊΟΥΘ, Βιφαάθια οῆγχοι Ἰηΐου - Αἴτα ἰοβδοθα. ΘΑΤΗΘπὶ 

διαθοπξ πιο Πῆτααπα; Ῥδτγδβ αὐιῖθπα ᾿ἰϑξμϊδο, γοτέορνδθ,. τῆ- 

8.68... Ρυσρυταθ, ᾿δαροῖπαο οτατπίαο 8 ιυγασίαοάϊ ἀπτατα. 

Νουα. ἀΡ5 τὸ Ἰρῖτατ ΕἸΣῚ ̓ αὐΐάοτα αἴντιτν σϑοηξτα5 Γαράποιτηΐ, 

ΘΟΥΡΌΒ, ̓δαΐοτα “πα ΘΟ ΠΠ1τι5 παϊυτ τ: ἄυτίουϑ, γεγο, ΠΟΙ τ5 

αὐϊάοχα, Ὀοποοααπηξα, ἰβᾷ μιαρὶς ̓πααίσπξιος ἜΚ Υ Προ. 

φυϊάετῃ ΟΥ̓, δἰκαπξαν,; οἴτθα σεῖο οἰἶγα. οἰ Ἰκαηοηθμα 

τηδυιάποί: φηΐά απο δαΐοτα οἴΐατη ἴτι ἰατίασῖτο συπιι. Οποιι- 

- ἀπό αίην, δαΐεια χ᾽ ἰεϊασοῖβ δπθνδηθας ααδ6 ἄπτα (απέ 
τα ποθ 84 ὁοαπόπαδηα, τία, δδαδα ἃ σϑυτιπηρελάϊηι πορθεῖ 

ἀπο δία Ὁ οαὐηαδ δα Ἀγὴ 66 ἴαθρε 9 ὀχ αἰ ρθιητία, (1 
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Ῥά. ὁματῖ, ὙΤ ὙΤΟ [597.598.} ; "Ἐὰ; Βεΐ, ΤΥ. (548:) 
τοῖδ διαφϑείφουδιν ἐν τῇ κοιλίᾳ Φγ. ἐροφὴν πὸ πακοχὺ: 
μία; ἥτοΐ 7 Ἔξ ἥπατοβ' Ξ αὐτὴν " ἀξαῤῥέδύσης, ἢ πεῤεἐχὸ- 

μένης ἐξν τοῖς “τῶσιν αὐτῆς." 15981΄ ἔχξε ̓ δὲ “πᾶντα μὲν," ̓ δὲ 

εἶπον, ἁγυχὸν υμὸν, ὑπακτιὸν τῆς γἀστρὸς, ἥττονα, μέρ: 
οι τῶν δοτρέων᾽ ὰ σήληρόδαρκαν" διὸ Ξαὶ δίδομεν ἀκα 
τοῖδ διαφϑείφοῦσι" ΩΣ Τρ φ}}," Σ ὄφοντερ' δι᾽ καὶ τρὶξ' ἐν ὕδατι 

: καλλίστῳ, μεξαθέντεξ, εἰς τὸ ποϑαρὸν, δτὰν "δὴ τὸ πρότερον 
ἁλμυρὸν φαίνηται. γίνεται δ᾽ ἐξ αὐτῶν δ' παλούμενοξ! ὠμοὸ 

χυμὸς πάμπολὼς: » ἐξ δὲ τῶν μαλωιὀσάρκων τὸ φλέγμα. χα-- 
ϑάπερ οὗν, ᾿ἀποθεμένων᾽ αὐτῶν "τὸν ἁλυξὸν ἢ χυμὸν, ᾿ὥσπερ. [ἢ 
σὰνξ᾽ δύσφϑαρῖοῦ, οὕτω καὶ στα)τική᾽ 7ίϑεται Τῆς γαδτρδεὶ 
ὡραύτως » εἰ ἀρτύσαξ᾽ δὲ. ἁλῶν ἢ γάρου," πδϑάπερ εἰώϑαδε 
τὰς χήμας, ἔχπίοι τὶς τὸν 7ενόμενοῦ ἀρλὸνν δ ὑπαχθήδεϊαι μὲν 
ἤ γαστὴρ ὑχανῶς; ᾿οὔδεμίων δὲ. ἘΡΟΡῚΣ νὰ αὑτοῦ τὸ ἜΠΩΕ: τοῦ 
ἀοελο νοὶ λήψεξαι." ΣΡ ΒΞ ΟΥΑΝΌ 

“Κεῷ. λδ΄. ΣΟΎ "τῶν δανονοίνρίθνμ 1. ̓̓Αδεὰχοὶ 
παν παγούροι; ; "χδὺ , χαρνῦνοι τε τανκάράβον» ,, 2αὶ "ωρίδες χρῷ 
παμμαρίδες, , ὅσα ἐ ἄλλα, λεπτὸν ἔἥξεὶ τὰ ἐδεριέχόν᾽ δσέθάκον, 
“ἢ δὲ τῇ Ἔρως μὰ τοῖς ὀστρακοδέρμοις ἧ ἥττον. μὲν ἘΗΣ 

Ξ5ΞΗ9 Σ ΕΣ υὐου τείνει! 

με ΟῚ 1 δα βθβοοδῃ Ῥτᾶνοβ᾽ Τπξόο 
ΕΣ 7ξοῦχέ 1ῃ. Θδδὺ ̓ ΘομΠμ65:, ἢν Ἰὰ Ἰρδαξ᾽ ἕατίοιδ ἐοθημα 

τὰν Ἠδρεπε απξεῖα. δ ληήϊα 'πξ ΑΙ αρὴδ8.,. ̓ Ιαοδαχα" (ὐἸΤατῶ 

δῆ τυ Δα) οίομ Ὁ Ἰδοχίειμα, [εἃ ἈΠ ΉΤι8. αὐἱδὲ᾿ ἀἴτα ὀαγτς τ τ᾽ 

ἀλδτὰ ὁῆχοα: ρέοϊηδό ἰδαιη: ὀουχασαροπαρμα, 8α' χ οδιβ 
615. ὕδτνα τὰ ορετηδ. δὐθά ΘΠ κα ε5 ἐξ; «ἄστη, Ῥυϊον (ΑἸΓᾺ ἼΞ5 ἢ 

ΔΡΡαυποσῖϊ, 1ὴ αἰαντα Ῥτισταγα ἐΡδτιβίθυ θη 65, 9 ΟἸβαῖραν δαζετη. 

ἘΝ ἐρῆβ Γαδοιϑ᾽ ᾿δὐθααο, ἄπει ϑϑόδυξ, Ῥἱαὐίσττο; πἰξ Ἔχ 115, 

468 ἸΠ61Η Γαπὲ οάττιε, Ῥίευϊτιὰ, Οαοιπαδίδατηη 1 ἀριταν, ὙΠιττὴ 

Τασουχα ΓΑΊΓατα, ἐχείδεξαῖς ὁατὸ ΤΡΓΟΥ γα ὁόγταρξα ε[Ἐ ἀΙ 1115 

ἐὲ αἵνάϊα ΠΙηι, “ἴὰ, ἢ ἀνά ἡρία [α16. ἀπὲ βάτο οὐπατδεῖε" ((ἀο 

τῆδασ μἱαΐτ]α5. ΓΟ] 1) δὲ Γασοτίάα. Ἐπ’ ΣρΗ5 “φοπήλατα ΠΣ 

ἐψαατες ἀαϊθοτθι δὲ ἀραπᾶδ 1 ΤΠ ΠΣ ̓ ἜΘΟΣ ἑαυ δὴ ὙΠΗΠῸ ἘΣ 

Ἐο᾽ Γαχηοξ πες Ὁ 0 0 τ 

ΟΡ. ΧΧΧΙ͂Υ. θὲ δὐοῖξιν:ι.}:: Αἤδο,, ᾿Ραριτ: δα: 

ὍΤΙ, Ἰοοα ας, σανῖόθ, σαυλυΥῖ ἂδὸ τᾶ Ἑξααβ ἍΠ6 ἐοπτῖ ἰδῆς 

ξοποϊιδαπίαν, ἀατιδαιο Ἐεβαοδῖ8. μα ε ἤχαῦτα, [ἃ Ἀἰπιι8, 
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Β4. Ομοτε, ΥἹ, [5981] εἰς: Ἐᾷ; ΒαΓ, ΤΥ. (5482 
φῶν ἔχει τὸν ἁλυπὸν χυμὸν, “ἔχει δ᾽ οὖν ὅμως οὐκ ὀλίγον. 
ἔστι δὲ σπληρόσαρκα κατὰ πάντα; καὶ διὰ τοῦτο δύσπεπτά 
τε καὶ τρόφιμα, προεψηϑέντα δηλονότι “χατὰ. τὸ πότιμον 
ὕδωρ. εἶστι δὲ καὶ τούτων ἥ σὰρξ, ὥσπέρ. καὶ τῶν ὀστρέων; 
ἐπιοχετικὴ τῶν κατὰ τῆν. γαστέρα; ὅταν. ἐναπόϑηται τῷ 

ὕδατε τὸν ἁλυκὸν χυμὸν, ὡς: εἴρηται, προεψηθέντα. καὶ τοί:- 
ψὺυν χκαὺ ταῦτα δύσφϑαρτα (01 σχληροῖο τῶν ὀστρακοδέρ- 

μων ὡσαύτως -ξστί;, τὶ 

Κεφ. λέ. ἹΠερὶ. μαλακίων. ᾿ἥηαλώμια καλεῖται τ τὰ 
μήτε λεπίδας ὄχοντα; μήτέ τραχὺ μήτε ὀστρακῶδες τὸ δέρ- 
μα, μαλακὸν δ᾽ οὕτως; ὥς ἀνθρώποις. ἔστι δὲ ταῦτα. πο-- 
λύποδές ᾿ τε καὶ σηπίαι. καὶ τευϑίδες, ὅσα τ᾿ ἄλλα τούτοις ἔοι- 
κεν, ἁπτομένῳ μὲν ; οὖν. “μαλακὸν. φαίνεται;. διὰ. τὸ μήτε 
λεπιδωτὸν ἔχειν, “μήτε τραχὺ, μήτε ὀστραρῶδερ τὸ σκέπασμα: 

σαληρόσαρκα, δ᾽ ἐστὶ καὶ δύσπεπτα καὶ βραχὺν ὃν ἑαπφοῖς 
περιέχοντα τὸν, ἁλυκὸν χυμόν.- εἶς μέντοι τἰεψϑείη , τροφὴν 

οὔ ὀλίγην. δίδωσι. σῷ. -σώματι.. πλεῖστον “δ΄. οὐν᾿ καὺ “ταῦτα 

τὸν ἐμθὴ ἐργάζεται ἀὐμόν: ἘΣ χουνε γέροι 

ἐν πὰ Σ ΠΗ ἀέρας, οοπέϊπἐπί, απδτιαιατη δατ ἨαΡοπέ 
Γαϊὰβ χασάδανα. Ὄυσα, ἅπι. Ἑούατα. σαγη6. οομαπξ; Ἰάθοστιθ οἵ 

ὦ ὀρααθμάθηη Παπξ αἰ ποτα. οἱ Ξιυτοῖ, ΔἸ μλΘπΕῖ, σαπιι, [01]1-- 

οοΐ. ἄγν Δ 6118. Ῥοία]ρα 8: σοοῖα ῬΥΊτ5. ἔου ΐ. ᾿Ἤσοττθια χποαπθ 

Φατ1ο, Ὀϊ᾿ οἰϊχαδοτιπι,. ψατπα, οοοία ῬΥἶτιδ,. ταὶ, ἀϊοίτπῃ 6}; [πος 

οὕπη. (ΑΙ Γατε ὅπ αάτιᾶ ἄρροποτίϊη, αἴντμα, ΠΗΪ:. ΑΘρτο ᾿Θἔΐαιῃ 
φογστηπιρυαιίαν, ἕο αι, [δρῃ85,.ἃς ἰδβδαβθης 4π86. ἄπνοτη παρομὶ 

ΘΟΥΠΘα,. 
68}. χχχν ἼαΣ ἽΠπ ΦἼ. ̓ΜοΙα ΒΕ ΞΡΝΕΘΣΙ “τὰς 

ποάπο ἰααατη88,. πιθατιθ αὔρογδινι οπξια, δας ̓ἰοδοθαυ πα)οηΐ, 

[δα γποΠοια ἱπῆοτ Ἡθτηβηδ6; οαἦτβ. σοπουῖβ Γαπὶ ῬΟΙΥΡΙ.. [δὲ 

Ῥίδθ,. :1οἹ 1 ρῖη1685 “6: .4118...π86. Ἠῖ8᾽ πὲ δυλ1114. .- δθο, οοΥΐθ, 

ἀπομίδηι ἩΘαῸ6, παμαθαχα, ἀτθοιθ Δἤροριχη;, πιρατιθ. ἐοαοριπα, 

ΔΟρτη ΘΙ. βθυτηηΐ, τ 11. ἑατισ6 Ὁ} ἀρρατοπΐν. ἄπτδο “ἑδτιαπ. ὑππΐ 
᾿δαγηΐδβ, δὲ δᾶ οοαπδπάππι ἀΠΠ10111α, οχίσιαπηηητθ. 1π: (6. [ποτ 

ὅπιι [ΑἸ Πχπγ. σοι ϑπῖα. ᾿. 51. ἐατηθη) οοποοφαδηΐαν, ΔΠππθπ-- 

Ῥατλ ΟῚ. ῬΑΊΟΠΥΩ, ΘΟΙΣΡΟΥΙ δα  θορημί. - Οδοίοστιηι μδθοὶ 4ποτ 

ἀπ8 [ποσὶ ΟΣ ΠΣ ῬΒΩΡ τ ττ ̓ ρἰ ουπτιέ, 
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Ἐάὰ. ΟΒμῆτε. γι. [598. 599.1 Ἑᾶ. 84. 17. (548.549. 
Κεφ. λστ΄. ἩΠρὺ σεγαχίων.7.. Τραχ καὶ λαμπρὸν ἐν 

τῇ ψυχτὶ τὸ δέρμα τῶν τοιούτων ἐστὲ ζώων" διὸ καξ τέγες 
ἀπὸ τοῦ σέλας ἔχειν ὠνομάσϑαι φασὶν αὐτὰ. σελάμμα. μα-. 
λακὴν δ᾽ ἐν αὐτοῖο ἔχει. τὴν σάρκα. νάρκη τε καὶ τρυχὼν, 

ὥσπερ οὖν χαὶ ἤδεῖαν , Ὑπιοῦσάν τε ποτὰ γαστέρα. μεπρίκου, 

καὶ ΠΕ ομΈΡην, οὗ χαλεπῶς. ἀλλὰ καὶ τρέφει μετρίως, ὥσπερ, 
7ε καὶ τὰ ἄλλα πάν(ϑ49)τα τὰ μαλακόστρακα: κομψὸν «δ᾽. 
ἐν αὐτοῖς ἅπασίν ἔστι, πολυσαρκότερα. τῶν ̓ μοθώσι μορίων Τὰ; 
κατὰ τὰς οὐρὰς εἶναι" μάλιστα δὲ τοῦϑ᾽ ὑπάρχει ταῖς ψᾶφΞ, 

“αις. ἔοικε γάρ τοι τὰ μέσα τῶν ζῴων τούτων οἷόνπερ χό»- 
δροον ταπερὸν ἐν αὑτοῖς ἔχειν. βάτοι δὲ καὶ “λειόβατοι. χαὲ 
ὄῖναι, καὶ πανϑ' ὅσα τοιαῦτα " σκληρότερα 9 καὺ δυοπεπτότε-" 

ῥα καὶ τροφὴν “λείονα τῷ σώματι σεᾳρέχοντα. ψάρπης τε καὶ 
τρυγόνος ἐστί. : 

Κεφ. λζ΄. [599] περὶ τῶν "ητωδῶν ζώων. ἊΣ 
ρθηται μὲν ἤδη καὶ πρόσϑεν ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ ϑαλάττῃ χήτω-: 
δῶν ξώων, ξξ ὧν εἰσιν αἵ τὲ φῶκαι ζαὶ φάλαιναι, ᾿δελφῖνές 
τε καὶ ζύγαιναι καὶ τῶν ϑύννων οἵ μεγάλοι, καὶ πρὸς αὐτοῖς 

ΟΡ. ΧΧΧΥ͂Ι, [Ὁς σαγε]αρίποῖ5.1 Ηογτπ δπΐτηα-- 
Ἰτατα σα ἐ5 6 αὔρεγα δὸ ποοίπ ΓρΙϑπαΐοαν, Ἰάθοφαα χιοπ}}11, 

«υἷα Γριθηάοχθι μαρϑατΐ, σελάχια Ἰρία αὐαπὶ ΠΟ ποχηΐπαία, Ἷ 

Ταΐον Ἰρία δυΐοχα. Ἰουρϑᾶο οἕ Ῥαϊήπαοα φαγηθιι μαρόπε πι0]-- 

ἴδπαι 86 Ἰασιπάφτα, (σεὰ οἱ. τηϑ ἀ]οΟΥ ΓΟ ΤΟΥ θη ἝΩ βαβοιας 

ἴεμι; Ὡ60 ὁοποοοΐα αΙ ΠΟΙ 6ι. ᾿Νισταπξ ἰΐοτα παραϊοοχίξετ, 

ὁ6π 4118 4αοαας ΟΥΊγῖα, 4πι86 ἐεα γ10111 [ππΐ ρῬυδϑάϊξα. Ὁπη- 

οὐἶβ ῬΟΥΤΟ 18 6[Ε σοχχητσιο, τί, 4846 Ῥαγίεβ δᾶ οατιάδμι Γαπέ, 

πιο !5 Ῥατέριβ. βηΐ ὁογρα!οπθοσοβ: 1ᾷ αυοᾷ Τοχρβαϊπῖρτιβ 

Ῥταθοῖριιθ ἰπθῆ. Νάπι Βογῦχα δηϊμιδηαση ῬάΥίΘ5 χηθάϊ66. 

ψιάοπέαν ἴπ [ὁ Ἰρῆξ ἨΆΡΕΓ νοΐ σα Π]ασῆνετα απ ἀάγή ἐ8}1-- 

ἄαϊα. 674 απΐεπι, Ἰενίσα]α, [ἀπαΐτια, ᾿ταμπῖδατίο Ἠμαϊἀδήϊοαϊ 

ἀπ ΊοΥα Γαπί, οἷ οογίσοοία ἀΠ ΠΟΠΠ]ΟΥα, ΔΠπαθαθ τι ον τόνος δὲ 

τἕδ, ἀἼδγα ἰοΥρΘάο δ ραβήπαδοδ. : 

Ο4ρ. ΧΧΧΥΠ. [068 φεοίδοθὶβ απΐγαδ]Ρα5. ] Ῥιπίπταθ, 
φυϊάθια 78τῇ απ ἄς. οθἴβοθῖβ ἀππη  ΠΡτι5; απ|56. πιατίτία [ατιξ; 

ἴὴ πὸ χτπηοτο [ασιξ ῬΆοοαο, Ῥαίδθμδθ, ἄθιρμίη οἕ ΠΡ 611ας; 

80 συδηθίουοβ ἔπη, ἐξ ρυδθῖου Π|ὰ απθ5.) ἀπάαθαιθ. Β18 

ολιενῦβ τόμ. νι. Ἀδὰ 
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"ΒΔ: ὉΒατῦν ὙἹ. [5681 τ ξροῦ 64.) Βα. ΤΥ. δι.) 
οὖ κύνες; ὅσα ἄλλα τοιάῦτα; καὶ νῦν δὲ" αὐτῶν ἐν πεφα- 
λαΐίῳ λεντέον, ὡς ἅπαντα τὰ τοιαῦτα καὺ σαληρὰν, χαὺ Σὰ: 

κπόχυμον ἔχει παὺ περιττωματικὴν τὴν σάρχα. καὶ διὰ τοῦτο 
προταριχεύοντεξ αὐτὰ. τοὐπίπα. εἷς χρῆσιν ἄγουσι, λεπτο-" 
μερεστέθαν ἐργαζόμενοι τὴν ἔξ αὐτῶν ἀναδιδομένην τϑοφὴν 
εἶς: τὸ" σῶμα; καὶ διὰ τοῦτο. πεφϑῆναί τε. δυναμένην ϑόττουΣ 

αἱματωϑθῆναί: Ζε μᾶλλον. Ἶ γάρ τοῖ πρόσφατος; ὅταν μὴ. 
πάνυ πδλῶξ πεφϑῆ" πλεῖστον. ἐν Ταῖς. 3} πριν τὸν 

ὠμὸν. χυμόν. Τ νς Ἐὰ: 

᾿ Κεφ: 27. Ἱπερὶ ϑαλασοίων, ΠΡ ΤΙ ̓ Καὶ δὲς οἷἶνο-: 
βέλετος αὐτοὺς ἐσϑίουσι καὶ διὰ γάρου χαστρὸς ὑπαγωγῆς 
ἔγεμεν" καὶ λοπάδας ἐξ αὐτῶν ᾿σχξυάζούσιν , ἐπέμβάλζοντες 
ὥῶν τε παὶ ΠΞΠΈΘΕΩΣ καὶ μέλατος. Ὁ ἔστι δὲ τῶν ὀλιγοτρόφων 

᾿ἐδεσμάτων καὶ μέσων τῆς κατὰ τὸ λεπτύνειψ παὺ 'παχύνειν χυ- 
βοὺς δυναμεῶς. 

Κεφ. λθ΄. [Περὶ μέλιτος Ὁ ἯΙ τῶν τροφῶν, ὅλη π πᾶ- 
σα "μέχρι δεῦρο ϑιξεσες ένεσι “περιληφϑεῖσα;. τὸ μὲν ἕτερον, 
αὐτῶν ἐκ : εἶχε, τὸ δ: ἕτερον ἔπ ρῶν: ἑκατέρας δ᾽, 

Γαπὶ απ. Ναπδ ἐς ἀς Ἰρῆς, ἀποαας ἘΠ τ ν 
“ἄστη, ᾳυοᾶ οπγηΐα δ αδηαοαι, ̓ἄπτατα εἴ Ῥύανι Γαροὶ αἴαμα ἐσ- 

ἐγοηλη ἤδτη ΒαΡοπέ ΘΑΥ Πα τι: ἀπαρχορίον. 7416 ῬΥΪα5 ὁ0π- 

ἀϊδηΐθβ Ἰρῆ5. πὲ ῬΙατίπιατα, ἀϊααταΣ, ΑἸ πλδπέατη, ἀπο 6Σ 

ἱρῆϑβ 1π᾽ ΘοΥΡρτιβ ἀἸΠΥΙΡΓαΤ, δὰ ΤΑ έατα ἰδηταβ εἰποίθαῖθβ, 

Θοσπθ ὀοοίου δὲ Γαυιρυΐτῖ Ἰδοιοπᾶο. ϑοσοππη αἴ )5..ἢ “Ναπι 

ἔδοθηβ ἨΟΥΙΠΏ ὕατο, πὶ ̓ ναϊάς ῥσορὲ δοποοτιαίτιι, ὁγαδοχαπι 

[αοοοχυγα όρίάιι παβστδΠη ἐπι ψΘΠ15 ὈΟΠΡΘΣΊΙ, 

Ὀ8Ρ. ΓΧΧΥΗΙ. [Ὁ 6. φοἰιῖς γαδυϊτῖβ. 1. Ἐπ ἜὍΡΗΣ 
δἄππξων ἘΣ δὲ σατο αἷνιὶ Γπράποθπαθο σγαῖία, ραδτγδμπέυυαθ, 

ἴὰ ραξγι5, ονἹβδ, Ῥίρευε τ26]Π6απ6 τπθοῖ5. [πΡ601Π1 [ἀπὲ 

ΑἸἰπιθΐ δο Ἰηθ απ] ἱπΐεσ 68; πες υυΏΟ 68, δχέθππδμΐ δ 

ἀεπίδηξ. 

Οάρ. ΧΧΧΙΧ. [6 τπι611.] Οπιπὶβ αἰπηδηΐοτίαπ 
ταδίουῖα “μδοΐεπβ. ἀποριβ ροποεῖθαβ ἐἢ ΘΟΙΉΡΥ ΘΒ αΐα, '4τι6-- 

“θχ ΑἸ ζογττὰ αυλάδιι Ἰρίουυτη ἃ ραπξς, αἰίουτια νοσο ἀρ 



ἜΣ ΛΞ ἜἜΟΥ Ὁ τριττὰ γ39 

54. Ὁμϑξξ, ΤΙ. 1559}. . “ἘΔ, Βα, ΤΥ. 1549) 
ἀὐτῶν ἀφώρισται τὸ μέλι: γένεται μὲν" γὰρ: ἐπὶ τοῖς φύλλοις 
τῶν φυτῶν; ἔστι δὲ οὔτε χυλὸς αὐτῶν; οὔτε: καρπὸς » οὔτε 
βόρίον, ἀλλ᾽ ὁμογενὲς μὲν τοῖς δρόσοις; οὐ -μὴν οὔτε: συγε- 

χῶς οὔϑ' ὁμοίως Ἐκείνγαιξ γίνεται δαψιλές. οἶδα δέ ποῖε 

θέρους ὥρᾳ “πλεῖστον ὅσον ἐπὶ τοῖς τῶν δένδρων χαὶ ϑά-: 
μζῶν χαΐ τινων βοτανῶν φύλλοις εὐρεϑὲν; ὡς ὑπὸ τῶν γεωρ- 
71: λέγεσϑαι παιζόντων;" ὁ Ζεὺς ἔβρεξε μέλε. : πἐροηγεῖξο: 'δὸ 

, 20ὺξ μὲν εὐψυχὴς, "ὡς ἐν: ̓ϑέρει, (ϑέρουξ: χὰ. ἤν: ὥρα τηνεκῳῦ: 

τὰ) ϑέρμὴ δὲ χαὶ: ξηρὰ- πρύσιο “ἀέρος. ἐπὶ τῆς. προτεραίας: 
ἔδόκεν τοίνυν τοῖς δεινοῖο᾽ περὶ φύσιν ἐκ τῆξ' γῆς τὲ καὶ. τῶν 
ὑδάτων ἀτμὸν ἀκριβῶς. λεπτυνθέντα ὁ καὺ Πρ Δ ἐρῶ πρὸς τῆς 

ἡλιακῆς ϑερμότητος; ὑπὸ τῆς ἐπιγενομένης ἐπὲ τῆς νυχτὸς ψύ- 
ξεῶς ἀϑροισϑῆναι πιληϑέντα." παρ "ἡμῖν, μὲν͵ οὖν σπανίως 

φαίνεται τοῦτο γινόμενον, ἐν δὲ τῷ ὄρει. τῷ. «“ἰβάνῳ χκαϑ'. 

ἕχαστὸν ἔτος οὖ ὀλίγον: ὧστε ἐκπέτανγύντες ἐπὶ γῆς “δέρ- 
ματα καὶ σείοντες τὰ δένδρα δέχονται τὸ ἀποῤῥέον ἀπ’: αὖ- 
“τῶν καὶ χύτρας χαὶ περάμια πληροῦσι τοῦ μέλιτος. ὀγόμά-. 
ζουσὲ δ᾽ αὐτὸ δροσόμελι τε καὶ ἀερόμελι. πρόδηλος μὲν οὖν 

αυδίαμιθοις Γ - ἋΡ πρίθοαε γοῖο αἰ ἔμσομο τΉ 6] 61 ἘΞ 

αὐδίατα; οΥαν Θηἶαν ἴπι ῬΙααξαυτση" .101115. ΕΠ δπιΐθια. πα 116: 

Γαροτπβ βανΌτη, ᾿δαπθ Τετιδξαβ, τιθατιθ: Ῥάτ5,. [86. εἸπιδάθην 6 

σαπ ΤΟΥ͂Θ σαμουῖθ; ΠΟ Π ἕδγηθπ αἰβάτιθ. π6ὸ οορίοία,: αὐ. 116; 

Ῥτονβηΐξ: Μομπὶ δἸτατιανᾶο, φαππι: δοίζαΐθ ΓαρΡΟΥ ΑὐῬοσυυαν 

80 Τρυσατα ἘοΥ αΥαχη τα {0118 τπ6] ᾿ψπᾶτα Ῥιτα πασχα ΓΤ" 

γερονίσιι, δρυίοοῖας. γοῖπξ ̓ πάθηξεβ σθοϊμ 8, Ζερρέξογ. ποἶῖα᾽ 

»ζώξξ. Ῥγαεοοῆεγαϊ δαΐετα πιοκ, πὲ ῬῈΣ δϑῆδίεμπι, θεπα Φτ|-- 

δῖά4; (τη ἔπη ἐδητρι5 ἀπ] δεῆέντιη οσαΐ,) ρυϊάίθαπο σα ας 
δὲ ἤοοα βάοταὶ δόσῖβ Ἰοχαρετίθβ,  Ῥουτη5 ἀαϊάθηη σναίπιγϑθ. 11-- 
τερρυοιθαβ νἱδεθαίαν δ ξα5 6 ἴευσα δὲ δαπῖβ ἃ [0115 οαϊοτὰ 

Γαβ]αΐοβ δὸ ̓ δεοίμαοθ δχϑοῖθ ἐδηπαίοβ 8δὸ σοοΐοβ ἃ ἔγῖσοῦς [6- 

φατίας ποοῖ5 σοπουθέοβ οὐδ... Αρτα ποθ σοχὸ σατο τὰ 

ΦΟΟΙαΙΈ, ἴπὶ Ἰποπΐα δαΐθπι Γάραπο αποΐαιτ5. ροτίαθρε. Π6- 

46 οοὐία [ΠΡΟΣ ἰοῦτϑαι. εχίθπαθηΐαβ εἴ δύβουεβ. Ἔχ οι ἰθηΐθ5, 

ς ἀ4ποά ἃ" εἰ5 ἀδβαϊ, επχοϊριππε, δὲ 9}145 δο ΠΟΗΠα π]6116. πιξ 

ῬΙεπὲ, νοοδηΐαηθ 14 π16} τοίοϊπῃι οἰ δδυίαγα. Ρσολϊηᾶς σου-: 

Α88.2 



φὔρ ΤΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΑἸΝΑΙΙ. 

Ἐ: Ἴμδνε. ΨΊ; [θο0. 40 ᾿Εᾶ. Βα Ψ. (5490 
ἤ ὅλη τῇ 7Ζενέδες τοῦ μέλετος ὁμογενήξ τιξ οὖσα ταῖς δρόσοις, 
εἰς ἀρετὴν δὲ φαὺ Σακίαν αὐτῷ «φαίνεταί τεπσεροσέρχεσθϑαι «ταρὰ 
τῶν. φυτῶν, ᾿ἐφ᾽ ὧν τοῖς φύλνοις ἀθροίζεται. καὶ διὰ τοῦτο 

χίψεαὶ κάλλιστον; ἔνϑα πλεῖστοι ϑύμοι καΐ τινες ὄἄλλαε. ϑερ- 
μαὶ-καὺ ξηραὺ τῇ “ἀράσει βοτάναι τε ̓αὺ ϑάμγοι. . λεπτομερέ- 
στερον τοιγαροῦν ξαστίὶ “μέλε. τὸ γευνώμεψον ἂν τοῖρ τοιούτοις 

φυτοῖς; πᾳαὺ διὰ τοῦτο ῥᾳδίως ξηχολοῦταιϊ-κατὰ τὰ ᾿ϑερμὰ 
σώματα" - τοῖς" ψυχϑοῖα δ᾽ ἐπιτηδειότατόν ἔστιν; εἴτε “δὲ, 
ἡλικίαν, εἴτε. διὰ, φόσον, εὔτε φύσει τοιαῦϑ' ὑπάρχει... [4οο!] 
τοῦτα τοίνυν τὶ «αὐτοῦ τρέφεσϑαι. πτέφύπεν. αἵματωθέντος, 

ὡς ἐγγὺς "τοῖς. ϑερμοῖς: Πἐαχολοῦσθῳι φϑάνει, πρὶν αἱματωϑῆς. 

μίξ; - λεπτομερὲς. δ΄. φ)ητάρχοψ. ἐξ ἀνάγκης ἔχει τε μα. δριμύ". 
διὸ, σρρὸς ἔρμρισιν ἐπεγείρει τὴν: χαστέρα.. “τοῦτ΄ οὖν. ἀφαι- 
ὑδῦντες αὐτῷ ν᾿ πρὸς ἀνάδοσίν τε, καὺ πέψιν ἐπιτηδειότερον, 
ἐργαζόμεϑα. "κολιλίατη. δ᾽ .-ἀφαίρεσις )ίψεται; μιχϑέντος πρῶ: 

τὸν, ὕδατι πολλῷ, ἱμεεὰ τοῦτο δ᾽ ̓ ἐψηϑέντος, ἄχρι περ ἂν 
ἀφροίζον παύσηται. προσήκει δ᾽ αἴρειν. ἄπ: αὐτοῦ συνεχῶς 

δηλονότε τὸν ἀφρὸν, εὐθὺς ἅμα. τῷ γενέσθαι. διὰ χάρ τοι 

ἢιαΐ, τὰαϊουίατα, 6 απὰ ὑπ 6} σϑπογϑίαν, του 68 ΘΟ ΚΘ ΘΥΕΙ. 

ψ άθξων ᾿ϑυέθμ οἐ δ Ῥ] Δ 18, 1 ἀπαγατα [0}115. οΟἸΠ σίτας, 86-: 

πὶ γηϑῖῖνα μα ἴδηι, ἄρβ δορδάογο; ζάθοφῃδ Ἰαπ δε ΠΠπγαση ἀπε 
10Ο18:156]. αἰ συηΐατ,». ἠπ αυλθιθ. ἔπ γμῖι5. δὲ 41146. ἀπαοάδτα:16τ-: 

Ὁ, ὃς ἔριξίοοβ, ἐθμυρουδτηθηίο, οα466 εξ Πόοαα ΔΙ εἴη Ῥτο- 

σεπΐαπέ; ἐθηνβοτηχα, ἐμέ 6[Ὲ ρατθται 4 Π16]ν «ποα!η μι 85-- 

βαοῦΣ Ῥ᾽ατεῖς σοηδυδίατ. Ἰάθοσμθ ἴπ, ΘΔ Η 415 ΘΟΥΡΟΥΊΡτ5. Ῥτοπν-: 

Ῥἕδ ἴπ ΒΗ θη νου μίαη: ,δρῖσΊ 615 νότον γα Ῥογ. δϑίαίφι; ἤνθ 

ῬΕΣ τουθυμη,, ἤνα. 'παΐαγα 4} Τπαογ αν, ςΕ δοοοτηιποφε!ι- 

Σάσγη 5. “ὍΒ 16 1 [απ συΐπχοτα πππιαξαίατ, πυτέτρο ἱρ[α, Ῥοϊεξ ἴῃ 

φα] 5 ὝΕΥΟ Ῥυΐπβ τὰ Ὀέϊοτη «πάγη 1Ὴ Ταπιστήτνιθνη χΐαΐατ. 

Θιγαπι δυιΐθπι. το πΐαγῃ ἢ ῬΑ πηι, ΔΟΓποτΐδο φαΐ άδηα μα-- 

Ἀθαΐ εἰξ πθοοῆξ,, απ δέντιπι δᾶ Ὁ σου θ ον θμὶ Ῥυογῖίεξ; “πᾶπι 

ςεαγἕς πνθξοβ ᾿ρίπγα δ ΕΠ οἴτνβ δᾷ αἰ ΠΥ τήν θαι δὲ οοοξῖο-- 

Βετῆ ΘΟΘΌΣΩΙΟἀαἔ 5, ΟΟΥπτη ΟΠ! ΠΠπι6 δυΐθι ἐρίαυ δαϊηι6-- 

χππδ, Ὦ ῬΥΠτιπτη, γατη ππ 111 δαπιας 8)" πθυπημ5, δο ἄθι- 

ὧδ ἰαπξεῦρον. σοχουίημιβ, φαοδα ἤριμπατο ἄρπηαί: οροτέοξ δπ- 

ἔοτα Γρτεσναε {πα ἔϊππι, τίξιΘυηθ [ΟΤ ΤΕ, ΘΟΙτ  πλθπἔου δἷν ἱρίο. (Ό]]1θσο; 



ἜΙΒΊΟΝ Τὰι- 1. ν γάχ 

Ἑὰ. Οἰάτε. ὙΙ. [ἀδο.1. Γι Ἑὰ, Βα, ΤΥ. Ὅε0. ) 
τῆς τοιαύτης ᾿ΘΘΟΟΙΕΡΊ' ̓ ἀποϑέμενον τὴν δοιμύτητα Καὶ μῆκ: 
ἐξ". ἐρεϑίξον εἶς: -ἐπποΊδΙν, τὴν κοιλίαν ἀναδίδοται. οὐ βρα: 

δέως:. .. τὸ δ᾽ ξπὶ ὀλίγον ἦ οὐδ᾽ διλὼς ἕφηϑὲν μελίξρατον 
ὑπέρχεσϑαι: φϑάνει. σῖρο τοῦ περ ϑήνον; ἀναδοθῆναί. τε κἄν 

ϑρέψας τὸ σῶμα. “διάφορα δ᾽ αὐτοῖς ἔστι κὰν τῷ φύσαν μόν 
τα γεννᾷν ἐν τῇ ἀοιλίες παὶ Τοῖς ἐντέροις τὸ μὴ ἡουρι τ ἕψὴξ 

ϑὲν, ἄφυσον δὲ αὶ διδυφητικὸν 7ίνεσϑαι τὸ κατὰ τὴν ἕψης 
σι. ἀποϑέμενον ἅπαντα τὸν ἀφρόν... εἶρ "δὲ χωρὶς Ῥῦσῖσνι μί 
ξεὼς ἐχλείχοε τις. τὸ: Ἰνέλε, μόνον, ἥτεον μὲν ἔοέθα ΕΒ ᾿ μᾶλλον 

δ΄ ὑπάγει τὰ κατὰ τὴν. γασνέρα.. “πλέον δ᾽ εὖ τὶς αὐτοῦ 
“ροσενέγκοι, τῆν -ἅνὼ Δοιλίαν εἴωϑιεν “Εἰς "ἔμετον ᾿ἐξορμᾷ: ἢ 
ἐψηϑὲν δὲ 7 ὩΣ ὕδατος;" οὔτ ἐβετίχόν: ἔστιν" ὁμδίως,) οὔϑ' 
ὑπακχευκὸν τῶν ἑαϑα; τὴν} ποελίαν; "ἀλλ ἃ ἀγαδίδοταί, τὲ καὺ ἐρξς 
φεὶ. μᾶλλον" οὖρα ὃ. "ἧττον Ζιψεῖ τοῦτο, τοῦ μεϑ' ὥδωτος 
ἑψηϑέντος. οὐ μὴν οὐδ᾽ ὁπότε: εὐ ρέφεε; “τροφὴν ἂ διόλονον 
διδωῦὶ τῷ σώματι; ̓ ὥστε: τισὶν" ἔδοξεν. δυδὲ φρέφειν᾽ :δλῶξ, 

δλλὰ πρὸς μὲν τούτους αὐτάρχως εἴρηταν διὰ τοῦ. τρίτου 
τῶν εἷς τὸ περὶ διαίτης ὀξέων νοσημάτων Τηπεοράτουρ: ὕπο: 

ππται Θηΐη μ60 ῬΘΤΔΙΙ τξξοσιθ δουϊπηογιΐατα ἀθροίμοτ τ, τιθ- 

868 ἐΑζΉΡ 5 αἰνύβη ἀ Ξε κΘρ τ ότμονα ΡΥ ΡΑΡΒΤΟ: μαι, δυο δ 5 

ἴεσ΄ τα οο ρτίδ᾽ ἀπ βυιδεμ. ἐμ πεθδιῃ ψέτο, ἀποα ῬΌΒ 

Ῥεξ αὐ ἈΡ ἘΣΤΟΝ δοδυύα ἔα οτῖς, ῬΥλτιθ, ἀϑηρηνον ἀπ 

δοΠσοα . ἐδεσ1. φο»ρῈ 5. ΔἸ ΡΗ δε Ἡπεν" ῬοΙβε. ᾿Ῥαδὸξ 

τέσθα ἴῃ 80 αἰ Πδγττε, θα ΠΆΕΙ. πΟΠ Ῥ]ΘΠδ Θοσοξάνη, ἐπὶ γϑά3 

᾿ ἘΠομῖο ἀτάπα τα τ ΠΙὴῖ5 Παεῖε φὐδϑάδηι εἰθααῖ; δοκίνα, ᾿αϑᾶ΄ 

ἰὰ' ἀθοοοξόπο Πραηταῆη, οὐδ τν δή δθευε, 6 Ππ|8. 64: ὀχ ΡΕΣ9 δξ 

ὑττπατῃ τπονοῖ, ᾿Οασά 8 415 οἰέρα παταθ ΔαϊτῈ δείδια Ἐ16] 

ἴοϊαπι ἀεπηραί, δος αὐ  τὐβνητιβ. [68 ΔΙ Τα Ά ῬΈ στΞ 

Ῥα 5 ἀδ᾽τοιοῖ; ᾿ ῬαΡρίθ νορο᾽ ̓ ξαπήρτανα ΚΘ ΘΑ" ἐβαρδεῖδε 

δίῃ δα νοχηξ τι ΓΟ  οοη οἰξε ρα. ᾿ΕἠΧιηὴ δαίόε δἰπες ἀααὰ; : 

ἮΡΕ ψου η1᾿ ̓βυῤ τον τονε, Ἡδαάδ ΑἸ ΠΩ ταβακίδί!, ἐξ 

φάη ἀϊυτρυάταν δὲ παξεῖς πα διδ. Ῥρπδη. ἀὐξοτή ἘΠ π30 δ, 

ἀἀο8 ὁπηὶ αι εἴ ἐπ κύτ, οἰεξ, ἀδηφαδηῆ υήό ἑπτὰ “αὐ - 

ἀδπῖ, φάυτα δεῖς, ΔἸ πιδπτ Τλ ] ατνν ΘΟΥΡΟΥῚ ἘΞΉΪΒεε: ΤΎΣΞΩΣ 

τ τίου ἀ εξ πε τπξ, φυλιιβ τ ΠΠ ῬΥοΥ Γ5. ΑΙ τὸ νἱἀδεδι Ὁ" Ἔδ1 

αὐταιάς ὁσηξαξαπξαν πὶ ἔτ σ᾽ ἀδ᾽ ντδθῖς ἐαθσθα ἐπ τη βῆς 



ὲ 

γη43 ΤΩ ΖΈΆΝΟΥ ΠΈΡΙ ΤΡΟΦΩ͂Ν ΖΥΝΑ͂Μ. 

Ἐὰ. Ὅλιητε. ὟἹ. [460. π΄ (θᾶ; Βα ΤΥ, 49. 
μνήματος, δ' τιγὲς μὲν ἐπιγράφουδι πρὸς, τὰς Κγιδίας γνώ-. 

μαθν ἔνιοι δὲ. περὺ: πτισάνης, ἁμαρτάνόντεο. ἀμφότεροι; τ κας 

ϑότι δέδεισται διὰ τῶν, εἰς αὐτὰ: 7εγονότων ἡμῖν ὑπομνημάτων. 

ἐν δὲ. τῷ παρόντε λόχῳ. τοσαῦτ᾽ εἰπεῖν ὑπὲρ αὐτοῦ. βέλτιον 

ἦν, δσα λέλεκται.. κεφάλαιον δ᾽ αὐτῶν. ἔστιν, γέρουσι μὲν 

καὶ ὅλως ψυύχράϊς: τοῦ σώματος. πράσεσιν ἐπιτήδειον. εἶναι, 
τοῖς; δ᾽ ἀκμάζουσι. καὶ, ϑερμοῖς ἐκχολοῦσϑαι,. τρόφὴν δ᾽. 
ὀλίγην ἡμῖν .ἐξ αὐτοῦ γίγεοϑθϑαι; μὴ φϑάσαντος. εἷς χολὴν με:. 

ταβαλεῖν, ὥς; εἴν αὐτῷ, τοῦτο. συμβαίη. ᾿ τρέφειν οὐδ᾽ ὅλως 

ζηνίκαῦτα δύνασθαι." πρόδηλον δὲ, ὅτι τὴν ὠχρὰν. καὶ ξαν-- 
ϑὴν. χολὴν ὑπ αὐτοῦ χενγᾶσϑαι. λέγομεν, οὐ τὴν μέλαιναν. 

εἴρηται 7ὰρ ἤδη. πολλάκις ἐν πολλοῖς, ἔθος. εἶναι τοῖς ἰατροῖς 
τὴν τοιαύτην χολὴν ἄπλῶς. ὀνομάζειν ἃ ἄνευ τῆς κατὰ τὴν χρόαν 
προσϑήκης , τὰς, δ᾽ ἄλλας ἁπάσας σὺν τῷ. τῆς χρόας ἕρμη- 

ψεύειψ, ὀνόματι... φαίνονται. δὲ χκενούμεναι. πλὴν τῆς. δπρησ5 

ζούσης. αἵ ἄλλαι: πᾶσαὶ, χαλεπῶς. ψορρῦντος τοῦ σώματος" 

ἡ ξανϑὴ. δὲ "αὲ ὠχρὰ, καὶ πρασοειδῆς “καὶ χωρὶς δουμοπον 

ἐμεῖταί: τε καὶ διαχωρεῖται. πολλάκις, Σ᾿ ὀχοϑκα δος ἜΣ 

δου 5; 411 ΗΠρροου οι, ἘΠ ΉΡοΣ, ἃ ῬΟμΏΠΠΠ5 ἀᾳπτάδηι οομἧτ8, 

Ομάᾷια5 {δ πξθπίϊαθ, τα ογιρίτιθ, αν 815 ἄς ῬΕΓασα, τιν ϑατίδ ἰῃ 

Βοος; δοϊπιαπθμείοιι; τὶ ἴῃ οογηχηξη α 115 1ῃ, ΘΠ] ΠΡΥΏτα [οχ]-- 

Ῥέιοι ρβοιβίχσας, ». οἶα, Ῥταβίεηϊλα ν θέτο. (αθ5, ἐχαῖ: 68. 46 ἀπρῖσ 

δουᾶτι φαΐ γρεῦρορε ἐς ἜΞ ἐαίβοίθος. ὀνπῃ “εἴθ 

ΔρδοΥαλ ΟΠ; φοίαίε: ππΐθρα Ποχοπ Ρτιβ, εἴ; ΚΑΠ418. 1, δέομαι 

ΜΕΣΕ; -Ῥταβθίονθα θκίσατμσ, 110 }015: ΔΗ ΧΙ ΘΠ ΓΆγη. 6χ. ἱρῖίο, φοσεοᾶθδυς, 

τπὰβι ν ΟΡ Τὰ ΒΠεπ οοσαροῖς: αποά ἢ οἱ 1ᾶ ἀροϊάαΐί, τὐἠτό ὙΠ}Π}} " 

Ῥχόυαβ πα τῖτθ ρο δ. - ΟἸαύπτη δτιΐθηῃ 68, αποά ρα ]Π184πὶ οἔ ἡ 

Ἧαναια ὈΙΘ ΕΣ 60. σίσηὶ αἰοίπιιβ,, ποτὶ, αἰγαῖη. ΙΧ Πητι5 

Θπΐ 7άτὰ [ΑΘ ΡΘητΘΥΟ, χη 66 1005. [Ὁ]6γ6 Ῥ1] ΘΠ). δ᾽ τιβπιοά!, ἤπ- 

ῬΈΟΙοΥ, οἰξτα, ο010}]8. δάἀ]θοομθηι πομλίτιαγα; Ὑϑ]τ τιὰ8. γ 670 

Ὁ1165 οὔῦγιθ8. ουμ ΘΟ]ΟΥῚΒ [πὰ πομηΐπθ, ἘΚ ΡΠ σα 6. Α1145. ἀτιΐθηι 

ΟΥ̓ΔΉΘ65.. ῬΟΥΤΘΟΘα, Θδχορρέα, 4αθτα ΘΟΥΡΙΙ5. συαυ ον δοργοίαΐ, 

ἘΧΟΘΙΙΗ σἱαοηλαβ᾽, ἢανγα σϑῦο οἱ. ρ81Π144 δὲ βονυύδοθὰ εἴἴδπι ἡ 

Βὴς χιοχρῖ5᾽ ἐνοπιαπίων ΓΔ Θρθησπτηόσο. δο. ἀρ, ππΐασ." 
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ἘΔ. Ομασε. ΨΊ. [4οο. 4οι.1 τὰ. Βαϊ. ΤΥ. (δέ9.550) 
Κεφ. μ΄, ἹΠερὸ οὔγου.1.- Ὅτι μὲν. ἔκ τῶν τρεφόντων ᾿ 

ἐστὶν ὁ ὀἶνος, ἅπαντες ὁμολοχοῦσι" καὶ εἴγε τὸ τρέφον ἅπαν. 
Τροφή ἔστι, ῥηπέοβ ἂν εἴη ἔκ τοῦ Ζέρους τῶν τροφῶν. ζαὶ ὃ - 
οἶνος. “ἀλλ. ἔγιοί. γε. τῶν. ἰατρῶν. οὔ φασι δεῖν ὀνομάζειν. 
τρόφὴν αὐτόν" ἀγτιδιαερεῖσϑαι χοῦν. 'χατὰ τοὺς λόχους; τῇ : 

τροφῇ. τὸ ποτὸν, ὅπερ καὶ πόμα προσαγορεύεται, παϑόάπερ 
7ε; καὶ ἡ τροφὴ σιτίον τε (550). “καὶ ἐδεστὸν ἔδεσμα. τρο- 
φὴ» μὲν οὖν. διὰ. ταῦτα καλεῖν. οὔκ. ἀξιοῦσι. τὸν. οἶνον, ὁμος 
"λογοῦσι μὴν τρέϊ4ο1] φειν αὐτὸν;. οὔ. νῦν: εἰς. τὰ. παρόντῳ 
δεόμεϑα.. χαὶ -εἴστερ καὶ- ἄλλας. “τιψὰς. ὑχὰς τρέφειν, μὲν αὐς,. 
πχώρουν, ἐκώλυον δὲ τροφὰς ἐνοϑάξεας ἴβ τὴν. ἁπασῶν αὐτῶν. 
τδιδασκαλίαν εἰς ἕνα "λόχον συλλέγοιμεν ἃ ἄν" οοὗταν δὲ; οὔὐλ ἐϑές 

λωσιψ. τὰ μόνον. οἶνον ἀνομάξειν, τροφὴν, παίτοι τρέφοντα, 
'συγχωφήσουσιν: ἡμῖν», πῷ. περὺ.. τῶψ, τροφῶν. λῤγῷ. οβοαχὺν.. 
ιἰντα τὸν περὶ. τῶν. οἴνων προσϑεῖναι. ἃς γάρ. «“ππῤκράτης 
δυνάμεις εἴπτεῦ ὃν τῷ σπερὶ διαίτης ὀξέρν,. οὐχ ὡς ἀροφῆς. εἶσιν; 
ἄλλ. ὡς φαρμάκου. μᾶλλον... ἐκείνας. μὲν. οὖν ἂν τῷ. τρίτῳ 

«εῶψ' εἰς. ἐκεῖνο. τὸ. βιβμον ὑπομνημάτων: ἐξηχήμεθα,. κἄν τῇ. 

, Οδρ. ΧΙ, [Ὁ 6 νἱμό,7]ὺ Ψίππη αὐΐᾶθηι ὁχ θοστα 
εἴ79. ἡυχηοιδ, αττ88. πιο ἤπητη, φοΥΡτιϑ, Δ] μη, : οἸτηθ5, ζατοχτίατ: 

αποᾶο ἢ, αὐὐφααϊᾷ Αἰτι οἱρτιβ “δέ, ἡχθτατῃ, οδτη 1π ξθμοχο. αἷτ. 

Ῥοτυταν 6 Ῥοπομπάπα., : τΟυΐϑαπι ἴδταθῃ ταθαϊοὶ πιρροῃΐ: 16. οἷς 

Ῥιμμ. 61{6ἀρΡϑ!απάτι;. αποᾶ Ῥοἶπι5, ἄπ, Τϑυυμβόχιδ, απρίβίφηο᾽. 

οἷθο Β΄ ορροῆηπι5, πὶ. ῬΟΌΟ ᾿ϑἤατα ἀρ Ό 6] ΑἴηΣ,  πξὶ οἷρτιβ: οἵσα 

δὲ, φἀμΠτχη.; .9} Θδιμαπ6 ολτΐδτη. γἱπυπη, ποϊπαξ γόραῦο Θ]π 
ταθυΐϊπη, ἀπθηαθγα. αἴθυα ἐρίαπμα πριν, ἀἰξαιοαμξοι αι πποᾶ. 

πὐπθση ἧπι ῬΥδοβοπεῖα, τϑαμαίτίτατια, 1, Θποα, ἢ. ἀ11685:, αιαββομῃ 
ἀπδτουϊαβ 16 Γ6. απδάθτυῃ ἘΡΕΕΉΡΙΘΗΙ ἈΙΙΆΘΗΤΑΙ ἰθαπιθας ΤΟ ΠΣ - 

ΟΣ ΟΥ ογητι8.: τ απ π τι 6 1 ροτροῦ πὸ ἘΠ ἀδέδοι : 

ΔἸλητθυύθαιι;- τα πιθ:Πι ἐρ σχη. χυίαταῖ,. Ῥουταϊξιασιξ ποΡὶδ γαρίδα. 

- Δαϊ, 4 ΑἸϊππο πεῖ. Ῥσθύθηι ἅς6 νἵπο Γϑρπιουιοια «ἀγαησοτο;- (488., ; 

᾿ϑηΐπι ψΊΓ65. ΗἸΡροογαίθϑ ἴπ ΠΡΥῸ 6, νυ] οξα5 τϑίϊοπα 1 ππον θές 

δοιΐ5 Θαμηδγαΐ,. πο αὖ Δ ταθηδξ ᾿Γαγε, φᾷ τηϑρίϑ. πὸ ταθάτς 

ΟΘΙ ΘΕ: ΠΙ45. φαϊδοιῃ στα ἐἰοε λ ἔθνῖο δοχηπη θη ατ συ, , 

ἀπ 1Ππ υστη Πρυτπι ὀξ πα τηϑιῃοάο, τασάθηαϊ ἂς [ατπέξδ 5 πόμα 6 



γὰξ ΤΑΖΗΝΟΥ ἹΕΒΡῚ ΤΡΟΦΩ͂Ν. ΖΦΥΝΩΙ. 

Ἐα: ομάτὶ. ὙΊ. [461.7΄ ἶ “ἘΔ, Β4Γ. ΤΥ. (650) 
ἑῆς ϑεραπεύτθιῆς μεθόδου πραγματείᾳ χαὶ τῇ τῶν ὑγιεινῶν" 

ἐν; δὲ τῷ γῦν ἐνεσετῶει λόγῳ τὰς ἔν, τῷ τρέφειν αὐτοῦ διο:- 

φορὰς ἐροῦμεν, ἐντεῦϑὲέν ἀρξάμενοι. ἁπάντων οὖν τῶν οἵ- 
γῶν δὲ ἐρυϑροί τὲ ἅμα χαὶ παχεῖρ εἰς αἵματξος γένεσιν ἐθπτῆς 

δειόταϊοι, βραχυτάτῆς δέεόμενδε. τῆς εἰς αὐτὸ μεταβολῆς ». ἔφε-. 

ξῆξ δὲ αὐτῶν οἱ μέλαγξε᾽ τέ᾿ καὶ γλυκεῖς καὶ παχεῖς, εἶϑ'᾽ οἵ 

“αξα τὴν χρόαν ἐφυϑροὺ βαὺ. μέλανες, ἐν δὲ τῇ; συστάσει πτα-. 

χεῖς) ἔχοντες ἅμα: τούτοις τὲ “αὶ δευφούσῆς ποιότητος. τοῦ: 

Ἐῶν δὲ ἧττον οἵ λευζδί τε ἄμα καὶ τραχεῖς καὶ στρυφνοὶ. τρέ- 

φὲι; ππεφύμασιν. : "ἁπάντων δ᾽ ἥκιστα τρέφουσιν οὗ λευχοὶ 

μὲν τῇ ἀδδᾷ;. λεπτοὶ δὲ; τῇ: ἀὐστάσεϊ," -παραπλήσιοί. πῶς ὄντες 

ὕδασὲ “οῖς. εἰς τὸ καλούμενον ῥδρόμελι ἐπιτηδείοις. ὅτι μὲν 

δὖν οἵ ὑξαχεῖς. οἶνοτ. τφοφιμώτεροι τῶν λεπτῶν εἶσιν, ἥ. τε 
φύσιξ ιαὐτῶν ἐνδείο ται ζαὺ ἢ πεῖρα μαρτυρεῖ. πέττονται 
δὲ κατὰ τὴν γαστέρα ζαὺ ἀναδίδονται μᾶλλον οὗ γλυκεῖς τῶν 
στηθῶν », ὡς ἂν χαὶ ϑερμότεροι ὄντες τὴν δύναμιν. οἵ δὲ 
ἡπαχεῖς πανῦ πεύτονεαν' “εν, βραδύτερον," ὥσπερ 7ε "αὶ ἄνα: 
δίδόψεσις γαστρὸς δ᾽. ἐδχύρονέραξ ἐπιτυχόντες» ὡς πεφϑῆναε 

"ἰῇ κα Γ 

15:18. ἜΣ ρΟΓα βιὰ: 1. ῬΥ δ ΕΑ ΨΘΓΟ: Ἰρβαρ. ἀιβουθηίίαβ ἴπὶ 

δἰδηό. Γυηίι8 ἐρὰ 6435; Γαπηρέο Ηΐτὸ 1μ1Ε|0.:.. Ψιποτιίαν οτης- 
τῆν γάΡγα Πα! δὲ ΟΥΑΙ Γαπσυτο! σοπόγαπᾶο᾽ Γαμξ δοσοιας- 

ΒΘ ΔΗΠΉΠα; τῖὶ απαθ' τείνας ἐρθαπε τα πείονιθ, τὶ [απ σθὶβ 

Ξδληϊ; ῬοΙ͂Σ ᾿ρῖα Γἠπὲ Ὡϊόνᾶ' ὁταϊίαατιο εἰ ἀπ]οία; ὕπῖα «δε 

Ὁ! ούδ᾽ ἀἀϊαοίη ταρτὰ ΓΗ’ οἕ. τὴρτὰ, οΟΗ βἤβουα ατιΐδηι σα ῖα 

διὰ ππηΐ ὁ ΠΕ σΘ Βα ᾿ἀδαβέεξο. ᾿ ἫΪϊ5 ἀὐέθμν τηΐητι5 ἔππα, τ ᾶ- 

ξάγα ἀλΐ, ἀἀα 6 αἶα ἴασιν ᾿Βτατ δὸ οξαίζα εἰ ἀθοῦρα, “Θμ- 

ται" αὐ ἘδΠὰ νοὶ εἰ βάστα ἀπ ρίας, ἀπὰς. οοοτα αὐίάοηι Γαπΐ 

ΕἸΡᾶ; δοπ δ πέῖα δπξεξῆ: ἔδδιυα δὲ ἀχαῖ5. εν ἄγογμθ!! Ταοθπο 

ἂρΡοδῆβ' ᾿αοδανηήιοῦθό. Βήμά, Θεοᾶ νεγοννίηα οτα τα ταα-- 

δ΄5. αὐᾶτα τοπῖπα 8] Δι, ἀδθοϊάξαϊ ἐρίοττεηη πϑίατα; Ῥγαθίοτδα 

ἐκ ρευ πὰ 18 ᾿ρΓάτα δοτάρτορά!; ποία ψεξὸ Θομίποϊἠμἑτη: 

1ῃ. νϑπερθαϊο δε ἀμ βτηταξαν ἔοι π18: ἀπά δαϊετα; τὶ 

αὐδο᾿ ᾿αδυεατ Γὰπὶ οαἨ στα, Ουάθ ἀπίοπι δαηποάτπι ὕεπιὸ 

δεα Πα, ἀφλριοὶ ἀαϊἀεῆν δ οισταξ ας ΠΕΡΙ υτράϊαιτ ;- δ απτεη 
ἴπ ψεκειτοινῶα δάδὸ τορι τηδιάδπε, ΣΈ ἐσπβοὶ τεοΐθ ἀν 680, 
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Ἐδ’ ματι, ὙἹ. [4δτ.1. “ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (ὅδο.) 
καλῶς, πλέονα τροφὴν διδόασι τῷ σώματι. πρόδηλον δ᾽ » ὅτι, 
γαϑάπερ εἷς τὸ τρέφειν εἰσὺ βενείους τῶν » λευτονέρων, οὕτως 

᾿ εἴρ᾽ οὔρησιν χείροῦς. 
Κεφ. μα΄. [Πεῤὲ τῶν ταριχευόμένων, ἐν τῷ πρόσθεν 

λόγῳ: ἀναβληϑέντων.] ᾿Ἀνεβἀλόμην ἐρεῖν, ἐπὶ τῇ τελεύτῇ τοῦ 
λόγοῦ περὺ τῶν ταρὶχευομένων “χαὺ τῶν μέσων ἐδεσμάτων; 
ὅπως οὖν μηδὲ. ταῦτα λείποι, καιρὸς ἤδη διελθεῖν ἑ ἑχατέρων 
τὰδ ̓δυγᾶμεις. ἐπιτήδεια πρὸς ταβ χείαν ἐστὶ σώματὰ ζώων; 

᾿ ὅσα" σκληρὰς τὲ ἅμά καὶ περιττωματικὰς ἔχει τὰς σάρκα. ὄνγο-. 
μάζω δὲ περιττωματικάς. », ὡς κα» τῷ πρόσϑεν λόγῳ,, τὰς 
ἐχούσας ὃν ἑαυταῖς ὑγρότητα πεαῤεδ αὐ ξένην φλεγματικώτες 
δῶν" καὶ δσῷ μὲν Ἵ πλέίων᾽ ἡ καὶ πταχυτέρα ». τοσῷδε; ̓ μᾶλ- 
2» ἃ ἀμείνων ἤ ϑὰρξ γίψεξαι ταν Ζευθμέρη:" τὰ δ᾽ ἦτοι πᾶγῷ 
μαλακὴν, ᾿ ἢ παϑῦ: ξηρὰν χαὺ ἀπέριττον ἔχοντα τὴν ἕξιῳ τοῦ 
σώμοτος᾽ οὐκ ἐπιτήδεια Ταριχεύέσϑαι: δύναμις γάρ ἐστι τῶν 
ἁλῶν, ὥς ἔν τῇ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων τἐρα)ματεῖίς δέδεικταϊ; 

σύνϑετος ἔκ τὲ τοῦ διαϊφορεῖν. τὰξ περιξτὰς ὑγρότητας, οἶδ᾽ 
ἂν ν ὁμιλῇ τ ϑο χαϊ λεπτύνειῳ αὐτὰ, καὺ συγάζειν εἰς πβος; 

9} εἰναρσξῖις αρλ πὰς σοΥρουῖ ἘΠ Οοπαΐρταο : 

ἐδγόα; ᾳὐοα; ἀδπέιπαθ!ηδαθτη πάδο ὁΟΥΡΟΥ ΑἸ Έπᾶο ἐδητ ὁ ΡΒ τ8: 

Γδὺ Ῥταοβαπίονα, ἰτὰ ἀᾶ ἀτιλαῖα οἰεήᾶτη βητὲ ἀδξογίοσα. Ὁ 
π- ἀρ. ΧΙ. [06 οἵδ᾽ [416 ὁοπ 18, ταὶ ΓΑρουίοτδ Πρτὸ 

, Ῥαδοίθυ πη ΠΠ|5.}] 6 δδ᾽5. [416 δομαϊ8. δὲ γάθᾶι5. δᾶ ππδπὶ 
Θέ χίβ' Γουῖρονο- ἀἱ Πυμήγανιθ. ΝῈ παὸς ρίξαν ἀθβδογδηΐαν, 
ἀοιλρ νι 78. ΤαΘΥῈ τ οσταιτη δ Ὑγ65 ΘΧΡΊ σατο. ΑἼ15. 
ῬδΠπατη ὁουροτά, 4 ἀὐΣτα οαττδ5 ἀπγαθ Πηπὰ] [ἀπί ἃς ποτα 

γάδπει ας, δὰ ΓΑ ἄτη [απ ἀδοοϊοτησαα; νοοὸ ἀπίξτα δχ- 

Ὁρδ πθ  ΕΕἴα 8 (6Ὲ (αΡΘΕΙΟΣΙ Γουγ 656); απ ΡῈ: ἰοΐαβ [ο[8 αι η-:- 
ἤχτα Ἠαρὸπε θυήότεμι ρα ξοποῦδῆι; ἀπὶ ἀπαήξο φΟΡΙΟΠΌΡ 

ξΞὰδΥΙ ας ὀγαίαΥ ᾽ ἰαπΐο οάτο, ἃ Τὰπαξαξ, ὙΔΈΠΟΥ ονδᾶοί:- 

Οὐδὲ νϑῦο αἰ αὐνάδατιμι τη ΠΌ1Η; αὐ νας ποοαπι δὲ ταῖτῆ-- 

ἐξ ἐχογειπθητο αν μα βεπε ΘρτΡΟΥ 5 Ἠαριίπα, δὰ ΓΑ Πἀπατπὴ" 

Γαπὲ Ἰποριᾶ. 8.6115 πάιπας {πο 45 (ἀῈ ἐπ οροτὸ ἀε Πρ ρΙΤοῖ-- 

διὰ τηοα!δαγπθ τ τ ἀδίπμο  Παντηηι5) ΕΠ δοιαβοπία; πάπι ΘΟ Ξ 
δοιεπῆ, ψαῖρτ5 ἀἀηπδυδίας, ᾿ππτιοτ 8 Γὰρόσῆπος ἕσπτιδξ ἂσ ἄϊ- 
ΚΘ δὲ ῥγαδίοσεα ξουρογὰ ἱρά δορίξ ἣν ΓΕῖε δὸ ὁ δηϊδξ, 
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. Ἑά. ΟΒιατε. ΔῈ [4οι. 403.1 : (Ξ4. Βα 1Υ. (ὅ50.2 

τοῦ τῶν νίτρον ἀφροῦ καὶ τοῦ. τῶν χαύνων ἀφρονίτρων τὸ. 

μὲν λεπτύνειν καὶ. διαφορεῖν ἐχόντων, τὸ δὲ συνάγειν. ἘΝ 

σφίχγειν οὐκ ἐχόντων. ὅσα τοίνυν ἐστὶ φύσει ξηρὰ σώμα-. 

τα, διαπαττόμενα τοῖς ἀλσὲν ἄβοωτα. ίνετας σμελετευόμεναι ᾧ 

“αἴ τις. ἐπιχειρήσας. 'ταριχεῦσαι. "λαγωὸν. ὅμοιον εἰργάσαϊα 

ταῖς σχελετευϑείσαις γαλαῖ. αξ᾽' δὲ τῶν ἀκμαζόντων τε καὶ 

πιόνων φψῶν σᾶρτες ἐπιτήδειοι ταφιχεύεσϑαι» ἘΞ τὴν “ἀτοπίαν. 

ἑχατέραν ἐχπειρευχυῖαι, ξηρότητά μὲν τῶν γεψηφακότων, ὑγρό- ; 

τήτα δ᾽ ἄμετρον. τῶν νέων. χοίρων. [402]. ὥσπέρ. γὰρ. τὰ 

ξηρὰ σώματα βύρσαις ὅμοια Ζίψεται . ταριχευϑέντα ν᾽, ματὰ 

τὸν ἐναντίον τρόπον, ὅσα λίαν ὑγρὰ διαῤῥεῖ ̓ κατατήσεται : 
τοῖς ἁλοὶν ὁμιλοῦντα.. διὰ τοῦτ᾽ οὖν οὐδὲ. τῶν. ἰχϑύων ὃ ὅσοι 
μαλακόσαρχοί εἶσι καὶ ἀπέριττοε,. χαϑάπερ᾽ οἵ πετραῖοι, πο: ' 
λούμενοι. καὶ τῶν, ὀνίσκων, οὗ ἔπ καϑαρᾶς ϑαλάττης,. »" εἰς τας 

οιχείᾳν εἰσὺν ἐπιτήδειοι. οἰκορακῖνοι δὲ καὶ μύλοι. καὶ πηλα- 

μίδες, ἔτι τε σάρδαι χαὶ σαρδῆναι, “αὐ τὰ σαξάτινα καλού-. 
μέγα καὶ. ταρίχη. “ιρὸς τοριχείαν εἰσὶν ἐπιτήδεια... τρραὺ τὰ πη: 

τώδη. δὲ τῶν ϑαλαττίων. ζώων. ταριχευόμεναι. βελτίω ̓ χίψογο, 
ται, εθῖ. τορατίεην ἔχοντα καὶ ταῦτα τὴν δοθνα. μοχϑη- 
ΟΡ ΤΡ Ῥγηί δι ΡΝ ε ἘΡῊ 

4υπηι: υἱοὶ ἔρυμηξ. εἱ Ἰαπίμι τε οθ αϑα ἰθατιανο ̓ φυίάομι. εἰ 
αἰΐουίοτς. ροίππ!; σοροχθ νου δὲ φοηδεοπίαυθ ΠΟ, Ῥοηι, 

Οοχρογαίρίταν, παι πιαατα {απ ἴροα,, [115 φομῦρουΓα 6 χασο- 

ἕαοῖα. οἷο δτιηΐ ἱπερία. -. Ουτάδιῃ αἰτίθυη ἼΘρούθη [4]. 45- 

δυβίϊαβ. πῆαβθη5., οχιοοδῖῖβ Πημ]θη σα αιατέ,, ϑυπσμι ἴγΘΣΟ 

ΟΡοίουτπῃ ἀο αοίαϊο Πουθηαμι ΟαΥ 65, δα [οἸλοπάνπῃ. Γαΐ 80:: 

φοῦϊας,. αὐ 4888 τιϊγίαβατιθ δ οϑι5 Πμξ, οχρογέοβ, δηποίοτθμη 

ψὶἀο]ςοοε, ποοϊξα 5 δὲ ποθ ΠΟΥ τη. ῬοΟΥΟΘΙΠοτιτπι ἀγαγαοάϊσαθ ππ-- 

ΤΑΙΙΤΆ[15. Οπριβαβτρρβυτα ΘΠ ΘΘΕΒΌΣΟ Ποοᾶ ταῖς, φθνῖϊα 

δια, [4115 πη  τετοις ΠΞτο ὍΒ,ς Θαπα, ἐν σ ρὲς 

Ῥλίοαθ. τη 0 1115 Θαγα5.. οἵ, ΘΧΟΥΘχαθ 5. σαομῖ,, Ὡΐ 4π085 (ασαί!-- 

165 νοσαπί, δὲ δί}1, αὐτῇ ἴπὶ ῬΏΥΟ ΤαϑΥ]} ἄθσριιηξ,, δα [Δ]16πἄτιπ 

[απξ δοοοιηπιοῦ!. ΟΥὐδοα! γογο δὲ Ῥϑίδυηῖᾷοβ δὲ τανῇ!, [ατἄαθ 

δὲ [γἄσθπϑο, αυδθαια, Γα χα πα Ὑοοδινέ, θὲ, [οἸ [ἀυπθηΐα, δα (ἀ- 

“Ποπάστα ἵππξ ἀρροπῇ; ργαθίεσθα οχ πλδυῖτῖβ Ὀ611τι15 φοΐαροα 

Ππ|ὰ δναδαπὲ πιοίοτας παροπὲ οπίπι οὲ ἐρίᾳ οαγηοπι ὁχοσα- 
Ν 



ἀπά το ΡΤ πδιν 711 
ἘΔ. Οματε. ΥἹ. [402.1 , ἘᾺ, Βαῖ, 1Υ. [5959 
θαὺ δὲ τρίγλαι᾽ πρὸς ταριχείαν. εἰσὺ. διὰ τὸ ξηρὰν καἀὺ ἀπέῤιτ- 
τὸν ἔχει τὴν σάρκα. πρόδηλον δ᾽ ἐκ τούτων, ὅσα μὲν. σπλη- 
ρὰ καὶ νευρώδη καὶ οἱονεὶ δερματώδη τε καὶ βυρσώδη γίγεται, 

ταριχευϑέντα. δύσπεπτα πάνυ εἶναι" τὰ δ᾽ ᾿ἐγαγτίως διατιϑέ- 

μενα ζβτξομεοῦ «μὲν αὐτὰ γίνονται. λεπτύνει δ᾽ ἐσϑιόμενα 
τοὺς παχεῖς καὶ κολλώδεις χυμούξ. ἄριστα δ᾽ ἐστὺ τῶν εἰς 
ἐμὴν πεῖραν ἔγϑόντων. τά τε Σαρδικὰ; πρὸς τῶν ξμπροσϑεν 
περ χἀὰ ὀνομαζόμενα: ταρίχη; Ζάρδας δ᾽ αὐτὰς οὗ γῦν καλοῦσιν, 

οἵ τε ἔκ τοῦ Πόντου κομιζόμενοι μύλοι. δευτέραν δ᾽ ἐπ᾽ αὖ- ἶ 
τοῖς ἔχουσι τάξιν: οἵ, τε κορακῖνοι, καὶ αἵ -πηλαμίδεο, καὶ τὰ 
σαξάτινα καλούμεμα. ν ; 

- Κεφ. μβ΄. [Περὶ τῶν μέσων ̓ ἐδισμάτων. ἢ : ᾿Καϑ᾽. 

ἑκάστην διαφορὰν ὧν εἶπον ὑπάρχειν ἐν ταῖς τροφαῖς," ἔστε 
τινὰ μέσα. καὺ γὰρ τῶν σηληφοσάρκων πκαὺ μαλ ,αποσάρκων 

εὕροις ἄν τι ἰβέσον 5: ὡς. μήϑ' ἅπαλόσαρκον ἐ ἔτι, μήτε σκληρό- 
σάρπον εἶναι, καὶ τῶν. λεπτυνόντων τε καὶ παχυνόντων, ἦϑερ- 
μαιψόντων ῆ. Ὁ ΕΥΤΟΣ ἤ δ: αἰγόντων ἤ ὑγραινόντων. 

ΤΡ ΤΩΣ ̓ Μιΐ γερο, αποᾶ ἤροα εογατα οαγὸ Πέ, 6 αὖ ὁχ- 
στοπιοπίῖς ῬΈΑ ποῖ, Ἱππὶ ἀᾶ΄ [α!ϊοπάσπα, ̓ Δοδοπιμποά!.. Ἔχ 

δ6α. ἃς ̓ οογίαοθα; γ 4α86. γοτο, ὁοήίτα Βαβοηί, ἰδιτῖα ̓ φυϊάοηι 

ἰρία το δαμίττ,, : παατία, διαΐεμα. Ἰπαγῆογεβ ογΑ [05 80 δἰαξπο- 

[Ὸ5 “Δεππδπΐ.- Ῥιβοβαηεητμα, ᾿αὐξοια. ουπμήτιπι; ατι86.. το 

ΘΧρθυϑημ σΟρμοίοουο, Ἰϊονάς, Ταπί, 486 8. ὙϑουΙΡα5. πιρᾶ!- 

οἷβ ϑανᾶϊοα [ΓΑἸΓαπλθηΐα ττιποιρατίι", ΠοάΙΘ ϑαϊᾶαθ ψοσδηΐ, 

εἴ ΤΥ], «αὶ οΣ Ῥοπίο δἄνθβυμιπιν [δοπηάττη δτιΐθαι ρος 

116 Ἰοοῦτα παροπΐ συδοι! οἵ Ῥϑαγηϊάεβ, οἰ απ ἴδχαΐπα 

ΔΡΡΘΙ]δτ. ἘΠῚ 

Ο4νΡ. ΧΙΠ. [Ὁ ες: γηθᾶπ5. οἄπ]1115.1 [ἢ Βηρυ]ς ἀ1|16-- 

ΤΟΙΐ115 Θουτ, αἀπ86 ΔΙ πη 6 15 ̓ποϑῆϊς αἰπίπηι5, φαδδᾶασχα ἔαπξὲ 

χηθαᾶῖα. Ετοπῖμι Ππΐ 8 Θὰ; 4186 1101} [Ὀχτξ σαγ6 εἴ 4π86. ἄπτα, 

χηοᾶϊι αυϊδάδη ταρουΐαϑ, α(ποᾶ 160 ἹΠ0Π||ρ Ὧδο ἄπιστα Πὲ ο6τ- 

πθ; βγη ηον ἱπίρν ἑθππαχῖα οἵ ᾿πουα λα; οαϊοίδοϊου 4 δὲ 

τορι σοτασνίία, βοσοαμπέϊα οἔ πυχηθοίαπα. Αἴάτι8 δηΐιαηρτις 



γάδ᾽ ΓΑΔΗΝΟΥ ΠΕΙ͂ΡΙ ΤΡΟΦΩΝ ΖΥΝΑ͂Ϊ. Β18.4. Γ΄, 

ἘΔ. Ὁματε. ΨΊ. [405.] 5. : ἙΛ. Β4Γ ΤΥ. 5.) 

ἐπιτήδεια δ᾽ ἐσϑίεσθαι. τοῖς μὲν ἄμεμπτον. φυλάττουσι τὴν 

φυσικὴν κρᾶσιν ζώοις, ὅσα ταῖς φύσεσιν" ̓ αὑτῶν ἔστιν ὅμοια, 

τοῖς δὲ μοχϑηφὰν ἢ ξξ ἀρχῆς ἔχουσιν, ῆ ὕστερον ἐπιχτησά- 

μένοις, οὔχ ἡ τῶν ὁμοίων. ἑαυτοῖς, ἀλλ ἡ τῶν ἐνα
ντίων ἐδώ-. 

δὴ χθήσιμος, ὑπὸ μὲν 7ὰρ τῶν ὁμοίων φυλάττεται τὸ κατὰ 

φύσιψ ἀμέμπτως ἔχον ο ὑσὸ δὲ τῶν ἐναντίων εἰς τὴν οἰλείαν 

πρᾶσιν. ἄγεται, τὰ μοχϑηρῶς πεκραμένα. ᾽ τοιγαροῦν ἴδιον 

ἔχαστῃ φύσει ζώου γενήσεται τὸ μέσον, οἷον “ἀνθρώπῳ. μὲν 

τοιόνδε, κυνὶ δὲ τοιόνδε, καὶ τῶν ἄλλων δὲ ἑχάστῳ, καὶ κατὰ 

μέρος ᾿ἀνϑρώπῳ τόδε κατὰ τήνδε τὴν ἡλικίαν καὶ τήνδε, 

χαὺ προσέτι κατὰ τὰς τῶν ἐπιτηδευμάτων διαφορᾶς, ἐθῶν τε 

"αὐ χωρίων, ἂν οἷς ἔκ πολλοῦ διατρίβουσι. 

ταν δορίρηνι ἘδμΥ ΡΘΕ ΙΘΙΣ Πλδο νοι φυϊάοια [οναθεῖραο. παῖ: 

1|ὰ Γαδ πιαῖαν!β. οἱβατία οοπγδηΐπηξ; 415 σοῖο, ἅπ88 Ῥεανατὴ 

ἐδπιρδιίθαι δαὶ ἃ Ππεο ἤππε Γογανᾶ, ἀπὲ Ῥο δόααὶῃνεστπιῖ, 

πιορ βπηπαπι ΠΕΡῚ ἱρῆβ οἴπβ, [6 οοπίγανίοσισι 68 πΉ]18, 

ΒΘ ε 8. Θπΐμ Πλπῖρυιβ, απο ῬτοΡο Γσαπᾶτναμ τιδξαχατι 6 

ἐεπιρθταξατη, φαθδιαατοαττι, αὔδα ἠπαῖθ δ ἐειαρογαίαπι, ΕἾ 

Θο τ αΥ115. δα Ῥγορτίατι ἰδιαροναχηθη απ. ̓ δἀδποίϊατ, ΤΠαηπὲ 

Βηραΐας Αὐϊτη)ατατα πιαίαγαθ βατιχα. Ῥγορεῖτπ. ᾿χηράϊαχῃ πᾶρδ- 

ὑπ, πὲ ποιὸ φαϊάθχῃ, ἴα16, οαμπῖθ. δαυΐθηλ ἴαῖς, αἴχαξ, τὰ Ἰπ 

Δ1118 οπνηῖραβ: ῥυδοίδυθα μαϊῸ μοπηηΐ ἜρπΠλέῖπι 1418 ἴβοαπτ 

ἄστη μαπς δὲ Π]|δτη αϑξαϊεμμ, δὰ μιαθο οἰϊατη [δοαπάσια. ναὸ 

φοπάϊ οπαι αἴψαο {ἢ πϊοχιι, οἵ τόβιοππι, 1 ΠΡα91 78πι- 

ἄτα Βαρίξαπί, ἀἰβοχοπίας,. 



ἙΑΛΉΝΟΥ ΠΈΡΙ ΕΥ̓ΧΥΝΙΑΣ ΚΑῚ 

ΚΑΚΟΧΥΜΙΑΣ ΤΕ ΘΕ Νς 

Ἐὰ. Ὁμασξ, ψΙ. 1871 ἘΔ. Ῥεῖ. τν. 5.) 

Κε ἐφ. α΄. Ὅ; συγεχῶς ἑτῶν οὖκ ὀλίγων ἐ ἐφεξ Ξῆς 7ενό-- 

βΈτοι λιμοὺ πατὰ πολλὰ τῶν “Ῥωμαίοις ὑπακουόντων ἐϑνῶν 
ἐναργῶς ἐπεδείξαντο τοῖς .γε μὴ, παντάπασιν ἀνοήτοις, ἡλί- 
χὴν ἔχει καπκοχίμία δύγαμιν εἰς γόσων γένεσιν. οὗ μὲν γὰρ τὰς 
πόλεις οἰκοῦντες, ὥσπερ ἦν ἔθος αὑτοῖς παρασκευάζεσθαι 

κατὰ τὸ ΘΈροΣ εὐθέως, σῖτον αὐτάρνη. πρὸς ὅλον τὸν ἐφεξῆς 
ἐνιαυτὸν, ἐς τῶν ἀγρῶν πάντα τὸν πυρὸν αἴροντες ἅμα ταῖς 
πριϑαῖς τε καὶ τοῖς κυόμοις καὶ φακοῖς, ἀπέλιπον τοῖς ἀγροί- 

Ἵπππ  Ν ππασναα τα 

ΟΑΙΕΝῚ Ὲ ῬΒΟΒΙΒ ῬΗΑΥΙΒΩΥΕ 

ΑἸΙΜΕΝΤΟΒΥ͂Μ ΒΥΟΟΙΒ. Π1ΒΕΆΒ. 

Ο45}. 1. (ὐσμτάπα ποι Ῥᾶποοβ δππὸβ [δίς σσα δία 
ἔοτθββ ἀρυᾶ γοπ]ΐα5. σθηξεβ Β οχηδαβ [ΠΡ 1:68 παιδίος 6 ἅ60]6-- 

χανξ Παλα᾽ ῬΥΟΥΓΙΙΒ χυθπΐθ σα Ρ 18, “πδηξαχ [δουϊιοιῖο μοβοαξ 

Γαροὶ Ῥγανῖϊαβ δα χπουθοσπτη ῬΥοογ δ οι θη. Οὐ ἩΘΊΙΩΠ6 

οὐνγιϊαῖεβ ΠοΡΙΐϑτυη;, τῦ τηοβ ταὶ 1ΡΗ8 φπδυαρυϊτητγῃ 86 Πα 

Σουηηθηξατη ῬαΥΥ 6, 4ποᾶ δ ἐοΐξαπλ [ὈΡΓΘ απο ἔοι Δ1ΤΙΤ1 [αρ- 

Ῥδίεσθξ, δ Δρυ18 οὐητι6 ἔτι θτ ἔτι ΠτιΘ, ΟἸΤη. μΒοιᾶεῖβ, {4015 

ας ἸοεπΈριιθ οαρίθηΐε8, σαθίθγοϑ ἕγτιοξη8 Οοτθα165 (4πο8 Ἰορι- 



͵7ηὅ6 ΖΦ ΖΗ ΝΟΥ ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΧΥΜΤΙΑ͂Σ. 

ἙἘὰ. Οματε, Ί. [417..418,}᾿ ᾿ς ἘΔ. ΒΑΓΤΨ. (651. 
: κοιρ τοὺς ἄλλους 4ημητρίους καρποὺς, οὕς ὀνομάζουσιν ὄ δο- 

σπτριᾶ τε καὶ χέδροπα, “μετὰ τοῦ καὶ τούτων αὐτῶν οὐκ ὀλίγα 
νι φπομίζειν εἷς ἄστυι τὰ γοῦν ὑπολειφϑέντα διὰ τοῦ «χειμῶνος 
ξπδαπαγῶστες οὗ κατὰ-τὴν χώραν ἄνϑρωποι τροφαῖς χακο-- 
χύμοις ἠναγκάζοντο χρῆσϑαι. δὲ ὅλου. τοῦ ἦρος, ἐσϑίοντες 

ἀκχρέμονάς. τὲ χαὺ Ῥβλάστας δένδρων καὶ ϑάμγνῶν;, χαὺ ̓ βολβοὺς; 

κα ῥίζας κακοχύμων φυτῶν, ἐμφοφούμενοι. δὲ καὶ τῶν ἀγρίων 
ὀνομαζομένων λαχάνων;. ὅτου τις ἔτυχεν εὐπορήσας; ἀφειδῶς 
ἄχρι κόρου » καϑ' ἅπερ παὺ πόας χλωρὰς ὅλας ἕψοντες ἤσϑιὸν, 
ὧν πρότερον οὐδ᾽ ἄχρι πείρδ8 ἐγεύσαντο πώποτε. “παρῆν οὖν 
δρᾷν. ἐνίους μὲν αὐτῶν ἐν τοῖς ἐσχάτοις τοῦ ἦρος, ἅπαντας δ᾽, ' 
ὀλίγου δεῖν ἐν ἀρχῆ. τοῦ ϑέρους. ἁλισκομένους ἕλκεσι παμπόλ- 

λοις κατὰ τὸ. δέρμα συνισταμένοις, οὗ τὴν αὐτὴν ἰδέαν ἅπασιν 
ἴσχουσι" τὰ μὲν γὰῤ ἄὐτῶν ήν ἐρυσιπελατώδη; 'τὰ δὲ φλεγμο-: 
γώδη, [4:18] τὰ δ᾽ ἑρπυστικὰ, τὰ δὲ λειχηνώδη, καὶ ψωρώδη, 
“αὶ λετρώδη. τούτων μὲν ὅσα πρᾳότατα, διὰ τοῦ ϑέρβατος 

ἐξανϑήσαντα τῆν. κακοχυμίαν ἐπ τῶν σπλάγχνων, τε καὶ τοῦ 
βάϑόυς ἐκένωσεν" ξνίοις δέ τισιν ἀγϑροκώδη τε καὶ φαγεδαι- 

χηῖϊτα δὸ σπθάτορα ποιαῖπαηῇ) τη Πιοῖβ ΤῸ Παπουτπξ, δΣ ῖ5 
δἰ ἱρῆ85 ποῖ Ῥατιοα 1 τιυροῖα ἀθνθηθηῖοβ, [Τέδαπθ τορίο- 

χιῖβ Ἡτιτιβ. Βουαῖπι65; ΟΟαΓΠΥαρΡ 5 ἄγ θη 15; απ86 τεῆοία ἴπ6- 

γατιΐ, ναῖε ἰοΐο [ποοἱ ῬΥανῚ δ ]1}γθυ 15 τιῖ: οοδοῖ! Γαπΐ, νοίοθι- 

ἔ6 8. ἋΓΡουτπη Ἐρα ἰουγη ιθ΄ βουυαίΐθτιβ ἀο. ἕπτ! ομῖρα5, ΡῈ} 

Ῥίδατιο δὲ ἢΠίγρίπη τη]: Γαοοὶ τδἄϊοιθαβ ,, ἀργεθῆλα Ῥυδθίεσεα 

ᾳυδξδ νοσεπὶ ο]6γα, Ῥτοιῖ “οατατθ - Βουτῖν [8 ὁορία οβεγεβαΐ, 

Ῥτγοΐαῖς δα [αἰατιζαύθην τιβατιθ ᾿π σου θηἔθβ, 4ποηϑἀπιοάτηι δ 

ἨοΣθα5 νἱταπίθβ ἐοΐαβ ϑἄεβαιξ δἴήπαβ, ἀπῶ5 Ῥυΐαβ παπατδτα, 
τι Ῥαυίσα!! αυΐάθηι ζαοίαμπα! βναῖία, ἄθριβανοναμξ, Τίααπο 

Ὑἱάονθ δα οχ [ιἴ5 ᾳποβάδτα πἰεγτῆο νοσς, [δᾶ Ῥτόρβ ΟΥ̓ΠΏΘ5 

Ἰηθαπῖς δοῆδῖθ, Ὁἰσέγιρτιβ τη οὐεῖθ, απ ΠΥ 115 οοΥόρίοϑ; 

«πογτπ ποσὶ ππΐοα οἴζδέ 1 ΟΥΩΠΙΡῈ5 [αο165; Πατμί ἀθπὶ εσγῆ- 

Ῥ6145 4114, Ῥη]θσπίοηθα 4116 τείδγεραμπέ, αἰᾷπθ 8Π6 πεῦρϑ- 

ἴοι, βου πππρθα σιηθηῃ 4118, δὲ ῬΙοσ τι δὲ Ἰορυάτῃ 418. ΑἹΞ 

ἄπθ Βογὰπι απδὲ τηϊογα οὐαπΐ, Ῥ6Ὺ οὐχ ΟΡ οἰοοπίία σὴ- 

Ἐιοίατα [ποῦ 6 ὙΠ ΟΣ ΙΡ 5. Ῥγοιιπάοαπξ ΘΟ βοσίβ ουδοπᾶ- 

γαπῖ; 8115 νοῦο αὐ βυβάδῃ οαΥ απο] ἐξ ῬΒαρθάδεμαθ. ἔρε- 



"ΚΑ͂Ι ΚΑΚΟΧΎΜΙΑΣ ΖΡΟΦΩΝ, [751 

1: Ὁμᾶτε, σι. (418. : ᾿Ἑᾷ, Βα. τν. (ὅ51.) 
ψίξα γενόμενα μετὰ τῶν᾽ πυρετῶν, ἀπέκτεῖνε πολλ οὖς ἐν Χρό- 
γῷ "μακρῷ μόχιο' ὀλιγίστών σωϑέγτων. ὄγευ δὲ τῶν κατὰ 
τὸ δέρμα: παϑημάτων πυρὲτοὶ πάμπολλοι ἐ ἔγέγοντο, διαχωρή-; 

σεις: “γαστρὸς ἐπιφέροντες δυσώδεις, καὶ “δαχνώδεις, εἶθ᾽ ὙΣΠῈ5 

; σμροὺς͵ καὺ δυσεντερίας τελέυτώδας, οὔρᾷ τὲ δριμέα» καὶ αὐτὰ 
δυσώδη; τὴν κύστιν ἑνγίων ἑλιώσαντα: Ὁ τινὲρ δ᾽ αὐτῶν ἐκρέ- 
ϑήσαν ἰδοθοί,: καὺ τούτοίο' δυσώϑεδιν, ἢ ἥ ἀποστήμασε' δήϊτε:--: 

δονώδεσιν. οἷς δ᾽ οὐδὲν τούτων ἐγένεϊο, πόντες ἀπέϑανοια 
ἢ μετὰ. φαγέε οᾶς φλεγμονῆς ἑνός γέ τινὸς τῶν σπλάγχνων; ἢ ̓ 
διὰ! ὑγὸ μέγεθός τε, καὺ τὴν “ἀκοήϑειαν ΖΣῶν πυρετῶν. “Ὅ.ε: 
γίοτων δὲ φλέβα τεμεῖν ἐν ἀρχῇ, τῆς νόδου τολμησάντων ἐγίων' 

ἰατρῶν: » (ἐδεδίεσῶων: γὰρ. εἰκότως χρῆδϑαι τῷ ̓ βοηθημανε, δὲ; 

τὸ ̓ προχατᾶλε ελῶσθϑαι τὴν ̓δύναμι»,) οὐδενὸς εἶδον. ̓ αἷμὸ χρη: 

στὸν ἐἰηρυϑὲν," ὁποῖον. ἐκ τῶν ὑγιξενῶν σωμάτων ὁρᾶται κε 
νούμενον. ἄν; ἤτοι. πευῤῥότερον, “ἢ μελάντερον, ἢ ἢ ὀῤῥωδέ- 
'στεθον», ̓ ἢ, δριμὺ, καὶ. δάχνον αὐτὴν᾽ τῆν" ̓διαϊρεθεῖσαν. φλέβα! 

κατὰ τὴν ἐχροῆν, “ὧς δυσετούλοτον 7ενέσϑαι τὸ ἕλκος. ἐνίοις 

οἷθ ἅππ, δρραυυθηΐ οὐ θΌΥΘ, Ῥ᾽αγτηο5. ΖΓΕ ἔΒΟΘΤο, 

ῬιΘΙΠΠγῖ5. δόσγς Ῥοῆ! Ὑπδϊ άτη Ἰοβυ ρον 8 Τοῦ αῖδ: ΑἹ δήδ᾽ 

οὐΐαπεῖβ. Δἤδοριβ᾽ {6668 Ῥιάνιπιαο ΝἸρίοΣ 6, ατι85 ἱρῖαβ ἕαντα 

αἸνί Ὑθοχδιαιθαίά [ρα αοραπιτεν οὐάγοοϊοηίία ὩΣ ἱπιοτποία, ᾿ἀγ- 

δπίευ βάτο ἐξ ἔδπϑϑλοβ' Ῥοίεῥεταο ἌΠΟ  Ἷ4, “στ ΔΟΥῈ 5. αὐσι- 

τἰᾶ8; δία δαδ' δέου ΟΣ ]οη 65.,. αὐδὲ ᾿αὐονιπάλτα ᾿γέβοαυη 

, οσυοεγατιαι, 9411 ποθγ} 1 ἀΠ αἀἸ ΔΕ Γαδοτῖστιβ Γατξ, 115: 

ἀπο Τρῆβ Ῥγα]6 ΟἸοπΠΡτῖ5, ἀρ οοΠρτισνα ῥα ἀπῇ, Θαΐ-- 

Ῥὰβ 8111 Ἠονάτα δορὶ, Ἰ θυτοχδ' οὐατθ8᾽; τες ΟἿ] ὙάδΉ1--' 

ἴδῆα νἱϊοουῖβ ππῆϊπδ᾽ ᾿αἸσαήτι5 ῬἈ]Θρπιοσθ., δΐ ὉΡ γαμαπιοις 

ἔϊαχη δὲ σπαϊ συ τοξόται ἐδρείατι: - Οὐπχαθ τιθατοὶ τ ΒΥ 1 
Ῥαποῖβ οὐππίνο απ] αδάδτῃ [Δπρυίπουα ἀατ ο Θ΄ αάουθηΐ υπου-" 

Ἐὶ ὑὕδο, (ππϑυῖτο δαϊσι᾿ τδυπθτι μτιδο 8 παι τϑίου πὶ ἀαθατξ 
οἷ» νέτι πιο δῶν ἕάτα δηῦδα ΠΏΡ ΘΟ  ΠΙτοτα,) ΠῸΤῚ δουτη 8}1-- 

τηδάνευι ἰχπρυῖπόηι Ῥυόπτχ 16 Ῥτοδτα, 616: νἱάθηηιβ α6 

[ἀπόστα δουρουῖρτιβ Ῥγοϊαοσα, [δα ἀπὲ Ῥ].5 Το υαξατη, αὐλξ 

ὩἸΟΤΟΤ Υα, δας [ΘΥοΓαγη ὩἿη118; δὰ ΔΟΥ Ια, τὸ ΨΘΠΘΠ ἀ16: 

οἴδια Ἰρίδηι ἴπΐεσ Πτιθυ τα δ  Π δη ζο τπογϊομξ., πο αἵ 

ἄθρτο πᾶς δα οἰξαίχίοεμι ἀτιοὶ νΌ] 5 Ῥοίδε,. Οποκαδηὶ ψ6- 
ὭΣ ΠΝ 



,: 5ἃ ΤΑΕΙΝΟΥ ΠΕΡῚ ΕΥΧΎΜΤΙΑΙ 

ἘΔ. Ομετε, ΥἹ. [4181 Ἔα. Βεΐ. τ, (551) 
δὲ καὶ συμπτώματα μετὰ τῶν πυρετῶν, καὶ μάλιστα τοῖς, 

ἀποϑανοῦσιν » ἐγένοντο βλάβην τῆς διανοίας ξ' ὀπιφέρονεσ σὺν. 
᾿ἀγουπνίαις καὺ καταφορυῖο. οὐδὲν δὲ θαυμαστὸν ; ἐναντίοις 

ἁλῶναι ψοσήμασί τε καὶ συμπτώμασι τοὺς τότε φοσήσαντας, 
αὐτούς τε δισῳέρσέξος ἀλλήλοις οὐ ταῖο φύσεσι μόνον ἢ ταῖς, 
ἡλικίαις, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἔμπροσϑεν διαίταις, ἐναντίαν τε δύ-, 
ψαμιν͵ ἐχούσας ἐδηδοκότας. ἐν τῷ, λιμῷ “τροφός. ἤσϑιον. μὲν 
χὰρ. ἅπαντες ὧν ηὐπόρουν" ἀνομοίου. δὲ τῆς εὐπορίας, 
οὔσης , ἔψιοι μὲν ὀξεῖς, ἢ. δοιμεῖς, ἢ ἁλυκοὺξ, ἢ πικροὺς ἔχον- 
τα χυμοὺς ἐδέσματα φιροσηγέχεαντο, "᾿ τινὲς δ᾽ αὐστήρ οὖς, 
ἢ στρυφνοὺς, ἢ, ψύχοντας σαφῶς; ἢ ὕχροὺς ἱκανῶς 5. ἢ 7λ- 
αχρους; ἢ πο φηαοκύβε οἶδα γοῦν ἐνίους μὲν αὐτίκα διὰ, 
μυκήτων Ἰδοδὲν ἀποθανόντας, ἐνίους δὲ διὰ κωνείων, ἤ;: 

»αρϑήκων, οὐκ ὀλίγους. δ᾽ ξξ αὐτῶν μόλις. διασωϑθϑέντάς.. 

ἅπασι μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. ἐναργῶς ἐφαίνετο. τῷ. 
λογισμῷ. σποπουμένοις,. ὥσπερ ἐκτὸς πολνειδεῖς. μὲν. ϑιρά 
σεις ἐγένοντο, “ποικίνα δὲ ὄγκων εἴδη φλεχμονωδῶν τε καὶ οἷ-: 

Χο, Ῥυδοίον τι τπουιρταιᾶοβ, οἰζατ σατη ξεΡΥΊΡτ5 Γγγαρίοπιαΐα, 

Ἰμναίοσυπαϊ χαθι θην Αἰ σοιεῖα. οπτη -ν 5.115. τᾶ αἰΐοαπα [ὁ-᾿ 

Ῥογθ. ΠΠΑἴάαο τ ἴδτιβ σαΐγατη νἱάουὶ ἄθροῖ, ἢ ααίάοιι θοπ-: 
ἘγΑΥΊ15. ἸΐΟΥ [Ὲ ἴπτη τπου 5 ἔππι Γγιιρξογηαίβ σοΥσΘΡΈ ἔπ6-: 

Τ6, 4] ἕαπιο φοργοίαταμῖ, αΐ 4 ποῖ [ΌΤατ πιδΐαγα ἐπνίσδιῃ: 

δυΐ αοίαΐϊς, [ς οἴϊαγα δηϊεροῖα, νἱοίβ τοίου αἰ δυγθπΐ, 411: 

χαθιιἴβαπθ πα ἤθη! χε ἔαγη6 Ἀπ στη θι5 1πΐϑυ [6 Πρ ΓΔ }1-- 

Ῥὰ5 ργαθαϊε8. Ητ58. ϑιηΐνη σθρτιϑ, «αν ΘΟρία οὐδξ, 9169. 

γϑίοοραπξατ, . ἔπ αἸνασα ῬΟΥΤῸ τουπτη οορία 4111 οἱθοβ 88- 

Βΐρποσο (προὶ 8014], δογῖβνθ, δαΐ [41Π, δ δτηατὶ, δΠοπὲ δα-- 

ἤεγ 5, 111, πῇ δοουἷβ τῇ Γαΐ, ἀπ ατὶ ουϊἀθιΐθυ χοξείρενα-. 

τϑηΐ, απί ἱχηταοάϊοα. ππταϊα! 6Πδηΐ, ἀξ υἱγοῖαϊ, δπὶ πηβᾶϊοα- 

ταθηΐοῇ, Τρίβ ἀποβάδμα ΠΟῪΣ 6 ΣΧ ἔππρουαῃ δῇ Ῥον {6.6-- 

Ὧπι, ᾳποβάδῃη 6χ οἱοπξαθ, απ ξδυταθ, τιθο ἴλη ρϑτοοϑβ᾽ Ἔχ, 

815 νἱχ [ϑγναίοβ, ᾿'ὸ σϑϑίθυ:β (φυϊάθηῃ οχηπῖθιβ Βουη ]ΡῈ8; 

4Π| Ῥαΐίομιβ ὨΣΓου θα Ωγ, 280116 ΠΟΥ: ροῆδ νυ θί γαῖαν, ταῦ, αθαι-- 

φὐπηοᾶππι οΥ πιίθουιβ. ἐστησεγδουθβ. δο ναυαθ δρραυθραμῖ. 

Επχιοστ. 8 0165, ῬΒΙΘρυβοποοστιπε οὲ οϑἀθπχαίο ον.» “60- 
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ἘΔ. Ὅματε. ΨΙ: [ἀ18, 419. ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (ὅ51: 

δηματωδῶν, ἐρυσιπελατωδῶν τε καὶ σκιῤῥωδῶν, οὕτω χαὲ 
κατά τιψα τῶν. ἕν: βάϑει μορίων, ὅσα κυριώτερα, τοσαύτας 
διαϑέσεις ἐγχωρεῖν γεγονέναι. μόφοις δὲ τοῖς ἀποστᾶσι τῆς 

κατὰ τοὺς χυμοὺς Ἱπποκράτους διδασπαλίας ὃ λοχισμὸς ἐπε- 

σήρωτο, πάντα μᾶλλον ἢ τοὺς χυμοὺς αἰτιᾶσθαι τολμῶσιν. 

ἔνιοι δ᾽ αὐτῶν ὡμολόγησάν μοι λαθραίως, ὁρᾷν μὲν ἔναρ- 
γῶς τὴν πρὸς ἹἽἹπποχράτην φιλονεικίαν τῶν. οὐδὲν οὐδ᾽ εἰς 

όσον. ἡγουμένων ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἔκ: χυμῶν χίγεσθαι,, με: 
ταστῆναι δ᾽ αἰδεῖσθαι τέρὸς τποόπράτην μετὰ πεντήκοντα 
τῆς ἡλικίας ἔτη δόξειν. μὲν γὰρ οὕτως. ἔφασαν οὐ τοὺς 
μαϑητὰς μόνους, ἀλλὰ καὶ τοὺς χρωμένους ἡμῖν ἐν ἅποῦτι 
τῷ πρόσϑεν χρόνῳ βεβλαφέναι. καὶ μέντοι καὶ τιμᾶσϑαι μὲν; 
ἔλεγον ἤδη πρὸς: πολλῶν ἀνθρώπων; ὡς ἐπὶ ἀληϑέσιν οἷς. 
ἐπρέσβευον δόγμασιν" ἐὰν δὲ καὶ τοῦϑ' ὁμολογήσωσιν. εἶγαι; 
μοχϑηρὰ, καὶ τῶν ἄλλων ἀμαϑέστέροι φανεῖσϑαι; καὶ μηδένα: 
τῶν ἔμπροδϑεν αὐτοῖς χρωμένων αὖϑιο ἔτι χρήσεσθαι. “[419] 
τούτοις μὲν οὖν πολλὴν συχγνώμην. νέμειν εὔλογον ἡμᾶς; οὐ, 

τύσασθαδ δα 1666, σἹ ἐγγβρεῖαβ δὲ (συ μππ σείευγοπέ, ἢσ 
ῬδΥΏρΡτιβ 1 εἰ πιῖ5; ἀπαθότιππι8 ῬΥΙΠοῖρ65 πᾶ ρ15. 6Πθηΐ, το θην: 

οοϊάογα αἰϑοίτιβ βού τε... ΘΟ]: [ππαΐ, 4 αὐπανβ. ΔΠ πᾶ ρο- 

Ἐξ 5. ατιᾶγη [0005 Οατ 871 ἀπάθηΐ, απ ΘΠ 4116 Ὑδίοπΐ5. ΘΥρἐσ- 

- ἴθ5. ἃὉ ἩΙΡΡοογδῆοα ἂς. Γπροῖβ: ἀοοίσῖπα ἀθίοίνθεθ: «πουτ 

ἀραᾷ 1π ΠΟΠΠΠΗΙ οἷδτα σοί Γαπέ, ππδηϊΐθῆο [8 απϊάθης 

οουθηθπαὶ σόγηουα σαπρία! αίει δἄνογα8 ΗΠρροογαΐθιι 

ΟΣ Πιγη δυδίτιτα, Ἠ1811 9 [8 1 Γασοῖβ δα Γαηϊ αίει αἰξ που θατ 

ἩΓῸ5 αὐ ἀοίγ πτοπξῖ, ρίᾶθυο ἑαγπθη δο5 ΡΟΙῈ φαϊπα πα ροἤηντηη 

αοίαϊῖβ δησπηι δα ἩΠΡΡοοσϑξῖ5 [οὐδ ἀθίοαπᾶοσθ: βὸ 

δαΐηὶ νἱᾶονὶ ροζθυίμητιβ (4! σερθαπ!) πιοη (ΟἸππ ἀἸ [σ᾽ ρ115, [δᾶ 
ϑείαην 115, ἀπ Τοῖο Ῥγαθίθυιίο ἐθπυροσο- ΠΟΡῚ5. πιῇ οἰϊβηξ, οΡ- 

Τα 78, Οπΐη πὶ Βόποτα [6 ᾳποῦτια δρπᾶ του ίαμτιτι πγυ]έος 

εἴθ᾽ α]ερθαπέ, οϑα σοτα ἀορτηαΐα Ῥγοίδίϊοβ:: 4πα6 αὶ Ἰρία 4ποὸ- 

απ Ῥυάνα ο[Ἷ8 ξδίθγθπξατν,,. αατι ἐπαοσίου 85. 4}115. νἱίατη ἐστί. 

ἴς, πῃ γοτὸ ξαζατντιμα, τ θοστ, 41 απίθα ἱρίοτττη ὀρότα 

Ἢ Ἀξοραηξαῦ, ΠΌΠῚ5 ἴπ ροβεούττα εΠεῦ τιίαττιβ Ηἷἴρ τέαηπα 
τταϊεσῃ σϑηΐαθ Ομ ἄομποπιαϑ Ῥατ' εἴξ,: δο ααΐάοχα πραίο 

ΒατενΝτ8 ΤΟΜ, τ ; ΒΡ 
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Ἐὰ. Οἰιατε. ΥΊ. [419.} Ἐᾶ. ΒΆΓ, ΤΥ. (651.) 
τὴν προαίρεσιν μεμφομέμους ἀλλὰ τῇ δυστυχίᾳ συναλγοῦν-. 
τας αὐτοῖς, οἵ πρὸ τοῦ ποῖναι δύνασθαι τὰ διδασκόμενα 

᾿ περιέπεσον οὖκ ἀγαθοῖς διδασχάζοις.. ἄξιοι δὲ μίσους εἰσὶν 

οἵ πρῶτοι διὰ φιλοτιμίαν, αἱρέσεις δογμάτων συστησάμενοι" : 

φαίνονται χὰρ ἑχόνέεο ξξαπατᾷν ἢ ἐπιχειρῆσαι τοὺς πέλας, οὖ 
ἄκοντες σφαλῆναι, μηδενὸς “ἀνθρώπου εἶς τοσαύτην ἄνοιαν. 
ἥχοντος, ὡς ἀγνοῆσαι; πηλίκον ἐστὲ καπὸν ἐκτραπῆναι τοὺς, 
ἂν τῷ σώματι χυμοὺς εἴς φαρμακώδεις ποιότητας. αὐτοὶ 
γοῦν οὗτοι, πρὸς οὖς ὃ λόγος ἐστὲ, δύσκολον ἢ καὶ τελέως 

ἀδύνατον εἶναί φασι διακρῖγαι τοὺς. ἔκ φαῤμάκων ὁλεϑρίων 
προσφορᾶς ἀπολλυμένους τῶν ἐξ αὐτοῦ τοῦ σώματος. τῆς 

γοσώδους διαϑέσεως. οὐ μὴν οὔϑ᾽, ὅτι τοὺς τῶν Ἰοβόλων ὄνο-- 
μαζομένων ϑηρίων χυμοὺς, οὖς ἐνιᾶσι διὰ τοῦ δήγματος, 
ἐνίους μὲν γεκροῦντας ἐν τάχει τὸ δηχϑὲν μόριον, ἐνίους δὲ 
χπαὺ σήπόντας, ἢ φλεγμογὰς ἢ ὀδύνας μεγίστας ἐπιφέροντας 
ἐναργῶς ὁρῶμεν, ἔνεστιν ἀργήσασϑαι οὐδενὶ, καϑάπερ οὐδ᾽, 
ὅτε σπορπίῳ τιὸ ἐπιπτύσας δὶς ἢ τρὶς νήστης εὐϑέως. ἀγαι-- 

φόστιτέι ἱπΠίϊαξο, [δᾶ ἂς “Π]ουαῶν τῆτα ᾿πξοτξατῖο ποτέ, «αΐ, 

απ θαμεαν Ἰπἀϊοίτπη ἴθσυθ ἄς ἀοούνιπί5. ροϊοπέ, τηαρίῆτοβ᾽. 

ἩΔΟΙΣ πε ἰταρύόροβ; 1Π1 σοπίτα οὐτὸ τπουιΐο παροπᾶϊς Γπηΐ, 

εἴα ΟΡ Ποποῦῖβς οομ θη θη ΤΥ Ῥ]οίζογτιην [δοΐα5. 6Υ1-- 

βαπί, “αὶρρβ «αϊ νοϊθηΐθβ [οἰθηΐεβαῦθ πουηπο5 ἄθοῖρο γα γ 6116 

ψἀθαηίπγ, ΠΟῊ ααίθηα ῬῸΥ Ὡηρυτι θηίάαγη ΤΡ αι: αΠισπ, 

πα π5. δα ἑαπΐατη τυπατιδι ἀἰδηγθηΐίαθ σϑηϊαΐ, τΐ ἰσιοτοῖ, 

. ᾳπαπίυτηα Πξ τού οοπξοπΐοβ πὶ ΟΟΥΡΟΥΘ ΒΏΠΊΟΥΟΒ 1π πιθϑᾶϊ- 

οαγπρηίοίαβ «παϊξαΐθβ ΘΟ νου. ΟὙΠῚ τρῇι, ἀπ θιιδοῦχα τα Πτέπ-- 

“ ἔὰ5 πΟΙΡΙ5 οἱὲ ἴδυπιο, μαπα [απ βνο]6 νῸ] διίατη πϑιπάπαπι, 

Ξι6νῖ ροδ τϑηΐατ, τιῦ 605; (αἱ οἷς [ἔμ 15 γαθάϊοαχ θη ει ἃ [Πππη-- 

Ῥέοηβ -οξ. πῃουροίο ΘΟΥΡΟΥΒ ἱρῆπθ. αἴδοξα Ῥου οΙ τα πίστιν, 

αἰ οουπαθ8. Νβαμθ σϑύο 1Ππ| οι ἀρου τ [πγὴ6 νἱάἄθιι18; 

τὸ περᾶγθ τιθπηο διιᾶθαϊ, δηϊπ]Π τι σΘθητν δ᾽ 8 οα απ 

[ὰποῦο8. απὸβ ἴπ ἡπουΓὰ σϑρομι, ΔΠ105. ἀθπηον απ Ῥατίθηι 

ΘΟΙδε το ποτ ἤσαν; 8108 ραϊγοίαοοσθ, αὐΐ ῬΒ]θρυιοποπὶ 

ἅτις ἀο]ονθ5 σϑ θη Πίτηο5. Θἴαθ, σοἸπε οἷ Γουρίομπθμ, ΚΒ. 

4015 παν θι δῖ5 ἕο 76) απτι5 σοπίρπαεί; Παεῖγ θοΣῖΓΘ; πᾶ, 
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ἘΔ. ΟΒματε, ὙΙ. {ππ94 : ἘΠ. ΒΑΓ, τ. (651. 552:) 
ρεῖ τὸ ζῶον. ὥσπερ γὰρ οἰκεῖαι φύσεις φύσεσίν εἶσιν, οὕτως 

ἕτεραι πολέμιαί τε ἑτέραις καὺὶ φϑαρτικαί. τρέφεσθαι μὲν 

οὖν ἡμῖν ὑπὸ τῶν οἰκείων, ἀπόλλυσθαι δὲ ὑπὸ τῶν ἐναντίων 
συμβαίνει. καὶ λέλεκται περὶ τοὐτῶν᾽ ἐπὶ πλεῖστον ἔν τέ τοῖϑ. 
περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασι, καὲ τοῖς πέρὲ τῶν 
ἁπλῶν φαρμάξων᾽ εἷς δὲ τὸν ἐνεστῶτα λόγον ἵπαγή καὶ 
τῶν ἐν τοῖς λιμοῖς δῳϑέντων ἡ διήγησις. εἶ δέ μοι πιστεύειν. 
ἐϑέλοις, οὐδεμίαν μὲν αἰτίαν (252) ἔχοντι ψεύδεσθαι, δυσ-- 
χεραίνοντε δὲ ἐπὶ τῷ πολλοὺς ἐν βιβλίοις ἄνδρας ἐψεῦσϑαε. 
μεγάλως; διηγήσομαί σοι τὰ διὰ μακρᾶς πείρας ἂν ὅλῳ μου 
τῷ βίῳ γνωσθέντα μετὰ τοῦ παὺ τοὺς ϑεοὺς ἐπικαλέσασϑαι 

μάρτυράς. ἔμοὶ γὰρ πατὴρ ἐγένετό, γεωμετρίας μὲν παὺ ἀρ- 
χιτερτονίας. καὶ λογιστιρῆς ἀριϑμητικῆς τε καὶ ὄστροζομία 
εἶς. ἄπρον ἥκων, ὑπὸ πάντων δὲ τῶν γνόντων αὐτὸν ἐπὲ 
δικαιοσύνῃ καὶ χρηστότητε καὶ σῶφρ οσύνῃ 'ϑαυμασϑεὶς, ὡς 
οὐδεὶς τῶν᾽ φιλοσόφων. οὗτος οὖν παῖδα μὲν ὄντα ἯΞ διαι-- 

. τῶν αὐτὸς ἄνοσον ἐφύλαξεν." ἐπεὶ δὲ μειράκιον ἐγενόμην, ὃ 
τε πατὴρ ὑπεχώρησεν εἷς ἀγρὸν, ὧν φιλογέωργος, εἰχόμην 

βομεὶ πιάϊανας αἴθ πδ5 81:86 4118. Γαπὶ, 6 φαδοάδτη δάνονίατ-- 

ΤΥ ατρτιβάδτη, δαβϑαα ρου. ῬοΥτο αἰπηῖρτι5. τι τ], 

ἃ ΟΠ 1118 ὙΈΥΟῸ ΘΟΥΥΌΤΩΡΙ δοητιριί: οἤσοας ἄς ἨΗἷ5. ἔγδοία-- 

ἔτει Τὰ ΠῚ. 1πὶ σομ τ  ο 115. θ᾽ γα τι 1.5. ΤΑ οτ Π Δ 1 0τι5, ἕατα. 

48. βιριοῖθτιδ χιθαϊοαπιθη 5: πηρυ [θά Υττυ ἀτιξοχη [415 

δὲ ϑπαυναῖτε οἰἥατη, ἀπᾶ6 οογαρογία νἹ ἀϊπλτιβ ἰπὶ ἕδτηθ. Οποά 

ἃ Βάοια τπῦμὶ δαμραουῖβ; (οι, «παταόρτομα χπθαεἶνὶ ἄθθθαμη;. 

οαπίαθ π11} πὲ, δοπίσδατίο Ῥϑυπιο]ϑῆς ἔξγαιη, αποᾶ ἀποΐουϑβ 

ψαθτῖ Γοΐ5 ἴὰ ἩΡτίβ Θρυθρῖθ Ἰπθ ΕἼ ἢτι.) ἔχρηοαβο, ἩΡῚ δα, 

4πδ6 ἅπ τιϊνουα σἰϊα ταθὰ Ὄχρογίθητα Ἰοησα αἸα1Ο1, 1ᾶᾳαθ 

15. ἱρῆδ τοῖβθι5 ἱπνοραίί5. Ἔσο ίϑηιθ ρβίσομη παραὶ, αὶ 

δα [πτητατν σϑουηθίτίδθ, ἀο τ εοίαγδθ, Ἰοσιίξοας, ι τ Ηνυνθέοθϑ 

αἴατιΘ αβγοποιοῖδα ρευνθηΐῖ, Τππΐατιθ 8} 1185 (1 1ΠΠπγὰ πιογϑυιΐ, 

ρανηΐαΐο, Ῥγοθείαΐα δὲ ἐθιαροταμία. [ὑργτὰ ὉΒΠΟΙΌΡμοΒ. οπι- 

Ὧ65. σομιμηδπάαξι5. 5. τ ῬτΘΥτ. ΘΥΪΔΏΗΤΙ ἹΠΟΥΟἷ5. ἴη--, 

ἑδοϊθιμ [οὐνανοσαΐ ργαρίοσιρέα σἱοίτια γαξίοπθ, ᾿Αἄοϊοίοουβ 

ἀοϊηἀο αοίτιβ “αν οἴθηι, Ῥαΐοτ: γεγο ἴῃ ΔΕΥΊΧΠΙ ΒΥ ΟΠ ΕΥ 6 
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ἘΔ. Ὅπασε. ΝΙ. [419.45..} ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (ὅ83.} 

μὲν ὧν ἐμάνθανον ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς συμφοιτῶντας, οὐ 

δὲ ἡμέρας μόνον, ἀλχὰ καὶ νύχτωρ' ἐμπλησϑεὶς δὲ μετὰ 
τῶν ἡλικιωτῶν, ἐν παντὶ τῷ χοόνῳ τῆς ὀπώρας ἁπάντων 
τῶν ὡραίων, ἐνόσησα. τοῦ φϑινοπώφου. γόσον. ὀξεῖαν, ᾧς 

- φλεβοξόμίαε δεηθῆναι. παραγενόμενος οὖν εἷς τὴν πόλιν ὃ 

πατὴρ ἐπετίμησέ τέ μοι καὶ τῆς ἔμπροσϑεν διαίτης ἀνέμνη- 
σεν, ἣν ὑπ αὐτῷ διητώμην, ἐκέλευσέ τε τὸ λοιπὸν φυλάττειν 
αὐτὴν, ἀποστάντα τῆς τῶν ἡλικιωτῶν ἀκρασίας. καὶ μέντοι 
καὺ κατὰ τὸν ἑξῆς ἐνιαυτὸν ἔργον ἐποιήσατο παραφυλάξαι 
μοῦ τὴν δίαιταν, ὡς μετρίως ἅψασϑαι τῶν ὡραίων" γον 
δὲ τηνικαῦτα τῆς ἡλικίας ἔτη ιθ΄. ἄνοσος οὖν ἐν αὐτῷ μεί-. 
γαςγ εἶτ ἐν τῷ μεῖ αὐτὸν ἐγιαυτῷ τοῦ πατρὸς ἀποϑανόν- 
τος,. ἅμα τοῖς ἡλικιώταις διαιτηϑεὶς ἐπὶ δαψιλέσι τοῖς κατὰ 

τὴν ὀπώραν, ἐνόσησα νόσον παραπλησίαν τῇ πρόσϑεν, ὡς 
"αὶ τότε φλεβοτομίας δεηϑῆγαι. τοὐντεῦϑεν ποτὲ μὲν ἔφε- 
ξήξ καϑ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν, ἔνίοτε δὲ διαλιστὼν ἕν ἔτος, ἔνό- 
σου». μέχρι τῶν ὀκτὼ παὶ εἴκοσιν ἐτῶν. [420] ἐν τούτῳ δὲ 

Πιαάίοῖαϑ σοχόοΠιηθε, τισροΐρατα ὁσὸ απίδοια Παᾶῖα [αρτα οοχι- 

αἰοῖρυ]ο5 οσητθ5 ποιὰ Σαξοχάττ (ΟἸπγα, [δα οἰἕδια ποσί; ἔοΐο 

γΈχο οαπΐοτι!αθ Ἐρροτα, αὔθ οὐληῖρτιβ Τα Ρδοῖ] 18. Τυπι ΟΕ θτι5 

ταθ ἘΧΡΙ ει οι ἀοατι 1018 τίπα 1ηδῖ5, διε η0. ἴπ ΤΟΥ 

Ῥέάπε 1πο 1] δοσξατα, πο “πὶ Γαπρτίπθμι τα ἐἕουα πθοϑῖϊθ παρπ6- 

σἶτα. Βόγον ο ἀείηᾶο 1η τ ΒΡ δ δ Ῥαΐγα, βιδαάπα φαιτη, 1ποῦθ- 

Ῥαῖδε,. ἐπ γτανοοσαΐα ἴῃ ῬΥΘΩΙΟΥΊΑΤΗ. ῬΆΊΟΥ͂Θ Ὑ]οίτι5 Δ Έ0116, 

«πα [πο ἐρίο τι οἴΐθιαι, ρυαθθθρίῖ, πῖὶ ἃς δαδίδσο μᾶπὸ [γ-- 

γάν θα, ΘΟ ΑΙ 11} τ] ΕΟΥ μὰ 1Ὡ ΓΘ ΠΉρ Υ Αι είν ἀσου [ξπ|ι8. Οτάπ 

ἴπ [πο ηε ἀποαδ ἅππὸ Ποῖα θρίξ, πὸ νἱνομαϊ γϑῆομθπι 

γάθατῃ ΟΡ δυνατοί, τ απϊὰ ἂς ΤΉ σαοῖρτι5 Ῥρποῖθαβ, πὐῇ χπο-- 

ἄϊορ, - αἰπσετεα. Αρερβϑῃι ἕπποὸ ἐαηρουῖβ ἀϑίαϊ5. Δα ΠΆΙΠ 

Ἐπάθνισοήιηθμ; 600 8η1Π0Ὸ. αἴ) ἱποο]τιβ ον επι, [6-- 

αιθηίζατια ἄδιπας ἄϊθι ὌΡἈΗ͂δΕ Ῥαῖθυ, 1 θ ΡΑΙ 6. οπχα δρατιᾶ- 

1 θτιθ ταϊα 1ὼ σιοξα Ῥρποίθει5 ἘΓπ8, ΟῸΣ [Ὁ οαηίσαϊαθ ἐεπιρτιθ 

Ῥγονθηϊαπέ, ἤχου ἸΠΟΌΥΥΊ ῬΤΙΟΥ͂Ι ποι 1 ΠΙΉ1}6.), πὰ ἔπ 

ἁποαῖθ σθπᾶ ΧΗ] τι οο ζαο [δόαπᾶα ἔπουῦσ. Ἐπ 60 Ἴδη 

Ῥότε δϊᾳπαπᾶο Βπραΐο ἀποαπς ἀθίποθρϑ δηποὸ ἴδμεν ἀθστο- 

ἕανὶ, «Πσυαλᾶο Δέον ατο τιᾶο, δα δαπττι τπιϑᾷας νἱροίμμαχας 



ΚΑ ΧΑΚΟΧΎΥΡΙΙΟΣ ΣΡΟΦΏΝ. : :79297 

Ἑὰ. Οιοσε. ΥΙ. [4πο.] τς ἘΔ, ΒΑΓ ΤΥ. (252. 
χιῳδυνεύσας ἀπόστημα σχεῖν; καϑ'. ὃ μέρος συνάπτει τὸ ἧπαρ 

τῷ διαφράγμᾶτε, τῶν ὡραίων. ἁπάντων ἀπέχεσθαι ἐμαυτὸν 
ες ὥρισα πλὴν τῶν πετείρων ἀκριβῶς σύκων τε καὶ σταφυ- 
«λῶν, οὐδὲ τούτων ἀμέτρως, ὥς ἔμπροσθεν, ἀλλὰ συμμέ- 
τρως 1 προσφερόμενος. ἔσχον δὲ “αὐ ἄλλον τινὰ τῶν ἐμαυτοῦ 
πρεσβύτερον ἔτεσι δυοῖν, τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντα ἐμοί. 
“φροντίζοντες. οὖν τῶν γυμνασίων καὶ τοῦ μηδέποτ᾽ ἀπετῖτῦ- 
σαι ἄγοσοι διεμείϑαμεν ἄχοι δεῦρο, πολλῶν ἐτῶν" καὶ τῶν 
ἄλλων δὲ. φίλων ὅσους ἔπεισα. γυμνάζεσϑαί τε καὶ τεταγμέ- 
ψως διαιτᾶσθαι, τέως πάντας δρῶ διαπαντὸς ὑγιαίνοντας, 

“ἐνίους μὲν ἐξ ἐτῶν πέντε καὶ εἴχοσι, τοὺς δ᾽ ἐξ ἐλαττόνων 
μὲν, δὴ δ᾽ ἱκανῶν, ὡς ἕκαστοι πεισϑέντες ἔτυχον ἀπέχε-: 
᾿σϑαί τε τῶν. ὡραίων καὶ τῶν ἄλλων κακοχύμων ἐδεσμάτων, 

-ὦ πρόχειται διενϑεῖν ἔν τῷδε τῷ γράμματι, 

Κεφ. β΄. Τοῖς μὲν οὖν δυναμένοις γυμνάζεσθαι πρὸ 
τῶν. σιτίων. οὐδὲ τῆς ἀκριβοῦς πάνυ διαίτης ἐδέησε" τοῖς δὲ 

οοΐαντπῃ : απὸ ἴοπΊροΥΘ, αππιπὶ ῬΟΥΙΘΌ]τιτι «τ: ΠΈμη, 16, πα΄ 

Ῥατίβ [ϑρίο ἰταηδνοσίο θοὰς αὐμαῦτεῖ, ἀρίθε 5 οἴθε, ταΕΣ 

ἄρῃ πἀπην, ᾿πέογαῖχι ζαραοίαπι οπηηϊίχη, Ῥυδείθσατίασα βοΌεΗι 

ὈνΑΥΌχαητια. δχδοῖς Ὑπδίθαγυτισι, Ἰυἴδατια 1ρῆ5 ΠΟΙ, ᾿ρχπο!οό, 

Ποὰ φηῖοα, [6 τιοάογαίς «ἀμ: 0115: μαρϑραπιααθ αἰζαπι 

ααοπᾶδμι ῬΙθπμϊὸ τηϑήοτθίη [οἀαϊθῃι οἤτιϑδηι πιθοιῖα πΠ:-- 

ταί. ΛΑαΠΙΡΙΐΑ 1τίδαια αΠ] σθι ἄς οχϑγοϊξαξτίοηα οατα, ται 

8 αυτά οΥτιαταΐα ἸΑΡΟΥ ΔΎ Θτητι5, ἱπ2 Π111}}1685 ᾿ιδοῖθητιϑ ἃ ἈΤΟΣΌΙΒ 

Ῥου ον εγανίτητιβ δππόσται τηα] οστιχα Γραῖίο. ̓ ζαπι φαοκοῖη-- 

48 6Χ Δ)ηῖοῖ5 81115 θυ παῖοβ Βαρῖ, τὲ [6 Θχθγοοσεπὲ σίνθη-- 

ἄϊψαθ [δυναυθπὶ ογάϊππθηι, απίπιδανογε δὰ παπς ἀβαῖθ ἀϊ δια 

ἀποο]ππι65 ρου 6, ἀποβάδη ἀπ ΟΤ αι σιστη ατίπταπθ 1- 

ἴεν ]1ο, 4ποβάαμί ποπ Το θαι ἀπ: θη) δπ15, (δα [Δ{8 ἴα-- 

'χῆθη χατ] 15, φτοῦ ῬανΓποζας αὐϊδατς ξποχαῖ, τι ἔαρ αοῖ τι 

᾿παοαβα5. ΔΡΙποσθῖ, το παπίδαπο ρχϑθέδσθα σεῖοῇ [ἰςοΣ βάπ- 

16, 46 φαῖθιί5 Ῥχοροπύυηι ποΡ15 Πὲ βου ἩΡτο ρετίχδοίαζε. 
: ἐποῖς ἘΡ 

Οδρ. 11, ἜἝσρο «ὰὶξ δχοχοϊξαϊουθ πὲ ατιξθ Οἱ Ρπτ Ῥοῦ- 
Γαχΐ, τ. Βατιᾶ φογέθ, ἐχαῦπέα νἱοίτιβ γδέῖο ἔπιέτίξ πιθοοαχίᾳ Ε΄ 
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ἘΔ. Ὁματι, ΥΊ. [250:] Ἐν : Ἐὰ. ΒΑΓ. ΤΥ, (6532) 

“διὰ “περιότάσεις πραγμάτων “πωλυομένοις οὗ μόνον ἀβλαβε- 
στέρας᾽ διαίτης, ἀλλὰ χαὺ φαρμάκων ὑγιεινῶν ἔστι χρεία. 

“πολλοὶ μέντοι τῶν ἀνθρώπων ἐν τοιαύτῃ παταστάσει διατοί- 
: βουδιν, ὧστε μὴ δυνατὰν αὐτοῖς εἶναι, μήτε γυμνάζεσθαι χα- 
"λῶς πρὸ τῶν σιτίων," μή ἐσϑίειν ἱκανῶς ἕν; καιρῷ, μήτε 

᾿«έντει» παλῶς τῶδ τροφᾶς.. τοὺς μὲν δῇ τοιούτους ἀδύνατον 
“ἀγόδαυς διαμένειν ἄνευ τοῦ προνοεῖσθαι τῆς γαστρὸς ὕπαγω-- 
γῆς ἐκ διαλειμμάτων, ἂνέοτε δὲ καὺ καϑάρσεωξς ἰσχυροτέρας, 
ὡραίας τε πενώσεως αὕματος, ὑχιειγῶν τέ τεγῶν φαρμάχων, 

ἀν Τοῖο᾽ προσήκουσι καιροῖς πινομένων. ὅσοι δὲ βίον. ἡσύ- 
χιὸν εἴλοντο, μήτε πρὸ ἡμέρας ἀνάχκην ἔχοντες ἐπὶ τὰς τῶν 
“πολὺ δυναμένων ἐπιέναε ϑύρας, μήτε πολλάκις ἱδροῦντες ἐν 
ἀνγαγμαίαις πράξεσι "ἀταψύχεσϑαι » μήτε. λουομένοις τισὶ 
παρεστάναι ὃ μη. εἰς οἶκον ὀπαρερχομένοῦς αὐτοῦς- “παάφαπέμ- 

“τειν 2. εἶτα μετὰ πολλῆς σπουδῆς. αὐτοὶ λουσάμενοι πρὸς τὸ 

βεῦτνον. ἐπείγεσϑαε, τούτοις πρώτοις ὑποϑήσομεν δίαιταν, 

ἐξ ἢ 7: ἂν μάλιστα᾽ χρηστότατον ἔχωσιν αἷμα" μετὰ δὲ τούτους 
πειράσομαΐ τινας ὑποϑήκάς δοῦναι καὺ τοῖς ἐν ἀσχολίς. ζῶσι. 

ἕ “,1τ Τ᾽ 

1115 γΕγ0; 4Π1 ΟΡ πδροίϊουτιιι ποθι Ποο ἔδοοτθ Ῥτοβιρομίατ, 

Δίοτι. ΟΊητα ΠΕ ΟΟΘΗΤΙΟΥΘ. σψίοῖπι, νϑγΊΠα οἴδτα ταθαϊσατη [15 

ῬΑ εῖρος ΟΡῈ5 ἔποεῖξ, Ῥ ανίο ἀποαπο ἴῃ 60 ΤΘστμηι ἤαΐα 

ἄορι, ἩΔΟΥ [61685. τξ Μῖ5 πράτ δῖα τον τϑοΐθ οχοροοτὸ ΠΩ 

ΠΝ τ τε οοηόον Ὃ: ΠΗ Τηΐαοῖοβ ἜΤ Ῥοτάμχανο 

᾿Δϊπεοο ΔΉ ΡΟ ΠΙΡΙ16 ιουῖξ, τὴ οοἠΓπδης Γαράποΐα ΠΡῚ αἷνο 

Φεῦ ἴπ ἴον δία, 1πτοσ θτα ῬαΣραίίοπο, οἴη νδταϊουθ, 60 

“Δογηροῆϊνα Ταχισαϊηῖβ ταλβοτο, [ΑἹ αθνῖραβαηθ φαϊθτιδάδτι δὰ 

πάθος ψταθαφατι Εἰ 5 οΡῬοτἕιπο Ἰριηρουθ ϑροῖί8.. Οαὐϊοπηαπο 

Βτο «υϊοιίοτ!ϑ Ὑ1086 τα  ταξατα ἰπσγὸ ἘΠῚ ΔΠΐ, πθὸ οορτλτιην 

,ααιδθ; Ἰποοη αἄϊεο Ῥοΐοπξαχα Τγηΐπα, τ60, Ῥοβφαδιη ΟΥ̓́ΘΡΥΟ 

Ταᾷατίη ὀρθεῖθιιδ πιθοο [αγ115 ἑαοίτατ 5, χαξβοίφοσθ, πϑαπθ 

οἰϊααΐρα, ἄπιῃ Ιανατΐαῦ, αἰβουα, ἀιθατθ Α11ο8, φατῃ [6 ἀο- 

πγαχαι, ΤΈΘΥ χΩ. οοπίονπηῖ, τεάποουθ, ἱρῆ 'Ῥοίζεα Ἰησοηΐ! {ε[-- 

ἔξ βαβοπθ ΟῚ οοοπαΐπηι ῬΓΌρογατα, Ηϊοα ἢῸ5 ῬΥΙα5 νἱοΐι5 τὰ- 

“ΘΗ ΘΠι Ῥ ΘΟ ον θϑτητιβ, ππᾶθ ἰαπραίπεμν τὰ ῬΥΤαν5. Ῥτόθπτα 

Ῥρατξαπε, ἀἸδααθ “ἀοίπαε σοπίαϊονε, οοπαρίπναν, αὶ ποσο- 
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ἘΔ: ΟΒάτε. ΨΊ. [30, 451.1 ἘΔ. Βαῖ. ΤΥ. (655) 
δεήσεται δ᾽ ὃ λόχος ἀναμνῆσαι τῶν γεγραμμένων," ἂν "τοῖς 

τρισὶν ὑπομνήμασι, ἐν οἷς ὃ λόγος μοι γέγονε περὲ τῶν ἐν 
ταῖς τροφαῖς δυνάμεων,  εὔχυμα τοίνυν ἐδέσματα τῶν μὲν 
σιτήρῶν ἄρτοι τὶ εἰσὶν οἵ καϑαροῖ, χατειργασμέγοι καλῶς 

τὀπτήσει τε τῇ διὰ, χλιβάγου καὶ τῇ πρὸ αὐτοῦ φυράσει χαὲ 
ζύμῃ συμμέτρῳ - καὶ ἁλῶν μίξει, “πρὸς τούτοις δὲ δεύτερος 
ἄατ ἀρετὴν οἵ. ἱπνῖται. καὶ χόνδρος δὲ τῶν εὐχυμοτά- 
των ἐστὶν, ὥσπέρ χαὶ τὸ χοίρειον πρέξας, ξὰν ἀκριβῶς ἥ τε 
γαστὴρ αὐτὰ πέψῃ. καὶ τὸ ἧπαρ αἱματώσῃ. ᾿᾿ γλίσχρον δ᾽ 
ἔχει τι καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐμφραξτικὸν ἥποτός τε καὶ γεφρῶν, "οἷς 
“στενόπορα, φύσει ταῦτα: “πλεοναζόντων γοῦν ταῖς ἐδωδαῖς 
αὐτῶν, βάρους τέ τις αἴσϑησις ἐν τοῖς εἰρημένοις μορίοις γέ- 
ψεται καί ποτε παὶ'᾿ πόνος. ἕπεταὶ δὲ ταῖς καϑ' ἧπαρ ἐμφβά- 
ἕξεσι; πωλύεσθαε μὲν τῆν: ἀνάδοσιν; ἀϑροίζεσϑαι δὲ πλῆϑος 
ἂν ταῖς κατὰ τὸ ̓ μεδάραιόν τε [421] καὶ τὰ σίμὰ. τοῦ σπλάν»- 
ρου; φλεψὶν, ᾧ πάλιν: ̓ φλεγμονὰς ἀπολ οὐϑῆσαι τῶν μορίων 
ἂν οἷς ἡ ΟΟΙΈΟΙ: κίνδυνος ἘΠ αὐτῶν. τῶν: γ᾽ πλεοναζόντων χὺν 

ιοίαυ σἱξατα ἀαδαῖθεέ. Ἐπορίίααο πδόθηδ, ἘΠ ἴα τποηπουίδτα 
χδνδοθήϊξην, ἀπαο ἴα τυ δ ὰ5 σοι θη αν 115. ΟἹ Παχτάμηιβ Ὧ8. 8}1-Ξ 

γάδπέοντι {πομ δ ἴρτιθ ὁ ΓΟΥ ΤΡΈ 8, Ιρίταν πῖον ρυταδηξαδδᾶ 

οἰθύμι οκμροπὲ Γαξοὶ θομΐ Ῥδλθ5. Ῥτ1 τὴΐὸ “οοπΐδοξ, ἀαΐ δὲ 

ἴπ' ΟΠ θατιο᾽ ἤππξ ΘΘΟΗ͂ δὲ αὐιέθα Γάδ εῖ,, Ἑαϊὰ Τουπθηΐο οομἤθητ 

φαδαϊρο, [αἰ βοεῖς ταϊξευρα: [δοαα8 ἋΡ Ἠ15. σρ μδπε ϑασηα 

961. “Νεδ [ἀπὸ τοΐήτι5 68 ἴπἴον 88; αὔδό ρει! Γαθοὶ [απ 
δεπίδεασ, ποι Γ1Πὰ' ἀοάπο οἄγο, Πιαΐθθια 1 σομπίτεσι-, 

15. Θσ (ας οοποοφαδέ, “εἴ Ἰῃ (Αι σθ Πθτη ψοξ ας 1Θοτ Ὁ στ οῦ- 

αἱ ἩΠΗΠ τίσις παίεῖο φαϊα τε θη; απσᾶςφια ἰ46ο 7δδσνῖς 

γϑάτιμάπιθ μιθαΐπθ. οράποαξ, «αΐρτθ δἰῇγιδείουοβ μἱ υἰαξηναι 

ασυῖπε. - 81 «15 1ρίξαν ὀνδρυῖτβ αΐαΐπν;,, οτανιίαί5 [δοιη ἀπῆν 

Ῥβαράϊοξα5 6πι ῥαγίθβ Γδαίατη. {ποπᾶδηῃ; ἀπε ἀο] ον θὴϊ ϑείαια, 

πόπηησαδην ῥγδϑίθιι οι. ζοοϊπονῖδ. ροῦθο οἱδἢνι ἐπ ουτοιπ: 

σου αίτ αι ΠΡ ΜΙ οτ5. πη ροαϊππϑηξιάηι, δῷ Ῥ᾽θητξα α ΐδ8᾽ 601-- 

Τϑρεῖο, ἱπ Ἰαϑίαϑαδι ΠΒυλαττίπιατια νη οουῖβ ῬαΣ τ σ 6 η15} ἀπο} 

οὔα, Ῥϑυ οι το Γὰ5. ον, τὸ ἀπέ ῬΒΙΟ θοῦ Το αδξαν Ρ8:-: 

ται, ἴῃ 410 115 ἔαοἴα. σο]οοο {ορη, ἀπε τϑάπη δανιπην 1π|:- 
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ἘΔ. Οματῖτ, Ί. .[421.} τόθ, ΟΕ. Βα. τν- (2522 

μῶν σηπεδόνα. δυοῖν 7άῤ τοι θάτερον. ἀναγκαῖόν ἔστε τοῖς 
ὠμοῖς καὶ παχέσι χυμοῖς ἀκολουθεῖν, ἢ μεταβάλλεσϑαι εἰς 

᾿αἷμα πεττομένοις, ἢ σήπεσθαι, καϑάπερ καὶ τἄλλα πάντα 
τὰ ἐν τοῖς ϑερμοῖς χωρίοις χρόνῳ πλείονι μένοντα. παὶ διὰ 
τοῦτο τοῖς ἰατροῖς. εὑρέθη τὰ χληϑέντα πρὸς αὐτῶν ὑγιεινὰ 
᾿φάρμακα, τῆς λεπτυνούσης ἅπᾶντα δυνάμεως ὄντα. τούτοις 
7ὰρ ἔργον ἐστὶν, ἐκῳράττειν μὲν. τὰς στενὰς διεξόδους, ἀποῤ- 
ῥύπτειν δὲ. τὸ προσπλαττόμενον γλίσχρον. ἐκ τῶν χυμῶν τοῖς 
ἀγγείοις, τέμνειν δὲ καὶ λεπτύνειν τὰ; παχέο τῶν ὑγρῶν. ἀλλ 

ἐὰν πλεονάσῃ τις ἐν αὐτοῖς, ὀῤῥῶδες. ἢ πικρόχολ ο “ἂν: τῷ 
χροόνῴ ἢ “μελαγχολικὸν ἐργάζεται τὸ. αἷμα: ᾿ εἀρέρυχε γὰρ ΓΞ 
20». δεῖν ἅπαντα τὰ Τοιαῦτα φάρμακα. σὺς τῷ “λεπτώνξιν τε 
καὶ τέμνειν ἔτε καὶ θερμαίνειν ἀμετρότερον.. ὑπὸ δὲ τῶν οὔ- 
τοὺς θηρβαινόβπον ξηραίνεται μὲν τὰ στερεὰ; παχύνονται δὲ 
οἱ χυμοὶ, καὶ διὰ τοῦτο κατὰ τοῦς νεφροὺς. οὗ πωρώδεις λίϑοι 
συφϑίστανται. καλλίστης οὖν: κατασκευῆς, σώματος ὑπαρχού-. 
σης. ἥτις ἂν εὐχρατοτάτη μὲν ἢ, τὰς δὲ τῶν χυμῶν διεξό-. 
δους εὑρείας ἔχη, δυνατόν ἐστιν ὑγιαίνειν ἀεὺ τὸν οὕτω πεφυ-- 

αουτπ ἸΡΙ͂Ογασα ρπίσϑᾶο:, σπαπδοσαάσθπι αἰξοσταΐστιτ [δατιΐ 

μϑοβης ΠΕ οὐίἄος. ογα ]οβατιθ μτππουθ5, τὶ, δαὶ πῃ [ἀπ συήπθτα 

φοην θυ ία τη". σοποΟΟΙ, ᾿δτιΐ Ῥαΐγοίοδυτ, Ποῦ το αῖ8. 4πο- 

ἀπ6. οἸρηῖΡτιδ. ϑοοίάϊ, απαθοσπααο. Ἰοοῖβ. φαἱθηξ τι, αἰ ι8 

γπου θη ἐταμυπί, Ρτοϊηᾶς. ἱηποπία χραϊοαγπθηΐα {π|τξ, ΠἰῸ ἃ 

᾿πιθα οὐδ [πιτῖα, ΔΡ ΘΠ] αἴ, “ἀπα6. αἰξοππιδπα!. ομχηΐα ἐαοι δΐ 

᾿ρομίϊαμε;: Πογαγη ἢ φασι .ΟΥ̓Ποίπη οἷα ΔΗΒΟ ΠΟΥ 65 ψῖὰ5 6χ-- 

Ῥφόϊυς,. τὰπι ΡΠ Υ ροτο; ἢ 414 οχ απου 5. σἰ απο τ αῇ8 

«ἀμδουθίοις, Ἡσπηθνταπατία, ογα ἢ θη. ἱποίάθνα δὲ δχίθμπατγα, 

Οδοίθσ ΤΈΘαπ6115. ΠΟΥ ΗΔ. τιΓει5. [Ὧ}} σ 6 Γεγοίαμι, δέ 01 

Ποίαπ, αὐξ μη δ η ο]ἑοτμΣ ἔοι ρου 5 ἐγαοίαι γϑαα!ἀοτίε; Πᾳαι-- 

ἄρπι, [οΙλΐα . ΠπΠῈ; χποαϊοαχαςπία, Πᾶθὸ ππὴνουα ᾿σορθ,, ρυδθίον 

214, φαοᾶ αἰίοητιθηξ δ ἱποιάαπί, οἴαγε νϑμθηνουτιβ οχοαῖθία-- 

ΟΕΣΘ; 8 15. ιχέθι, 4π66. ἢς ὀδ]οίαοϊμιηξ, [ΟἹ] ἼοΤ 65. ρατὶθ5 

δσιοοδῆέας, μαχαοχθβατθ γϑαδμπξην ογὰ ἢ], τᾶθ σθπτη 04]-- 

ΟἿ, οχίβαηε ἑοριιασεῖ. Εσρο ἀπάτα ΘΟΥΡΟΥ 5 οομ Πα 0. ῬΤΟ-- 
δαπμμα δα μαδεοΐυτ, απάᾶο ἤππθΐ δὲ Το ρου δ ἤγηα Πὲ οἵ 

ἘἨπὸπιοΤΌσι. ἔγαη βξινα. Θπρϑάιξσι. ἰοπθαξ, μας πιαΐαχα ρτδβαϊ- 

Ἔπχ ΘΟ} 6. ἅς, παρίάοδυ ἔς ἀπὲδ οἷθοβ ποᾶ [αϑ δὲ οχοσ- 
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κότα, γυμναζόμενον αὐτάρκη πρὸ τῶν σιτίων, ξὰν καὶ πλεο-- 

Ἶ νάζῃ ποτὲ κατὰ τὰ παχύχυμα τῶν ἐδεσμάτων, ὁποῖόν ἔστιν, 
ὡς ἔφην, ὃ τε χόνδρος καὶ τὸ χοίρειον χρέας, οἵ τὶ ἰπνῖταε 
τῶν ἄρτων, ἢ πριβανίται, οὐ πάνυ δ᾽ ἀκριβῶς οὔτε προ- 

παρεσκευασμένοι τῇ λελεγμένῃ μιυιρὸν ἔμπροσϑεν Ὑοταο"Ευῆ, 

-κατᾶ τε τὸν «λίβανον ἐνδεῶς ὠπτημέγοι. “τὴν δ᾽ αὐτὴν ἔχει 
᾿τῷ χόνδρῳ φύσιν ὅ καλούμενος τράγος, ἔκ τῶν σιτηρῶν 
“τροφῶν καὶ αὐτὸς ὑπάρχων, δυσχατεργαστότερός γε μὴν ἂν 
τῆ κατὰ τὴν γαστέρα ἡπέμεε ἐστὶ τοῦ ; χόνδρου. σίαραπλησίαν 

δὲ τούτοις δύναμιν ἔχει καὶ ἥ τῶν ὠῶν φύσις, ἀλλὰ διορισμῶν 

πολλῶν δεομένη, παϑάπερ καὶ: τὸ γάλὰ: προϊόντος δὲ τοῦ 
λόγου ᾿διδαχϑήσεται, μεὲ ὀλίγον ΘΣΠΒΕΣ πᾶσᾶ. πρότερον 
'γὰρ, ὥσπερ τούτων ἐμνημόνευσα, τὸν. οἷον τύπον ὑπογρά- 
φων τῶν εὐχύμων τε καὶ κακοχύμων ἅμα γλισχρότητι τροφῶν, 
᾿οὕτως καὺ τῶν συμμέτρως ἐχουσῶν βούλομαι ΟΕ, 
᾿μέσον οὐσῶν τῇ φύσει τῶν παχυνόντων ἐδεσμάτων. καὶ, τῶν 
-(558) λβῤευςόωεθὺ . ὑπὲρ ὧν ἑτέρωϑι διῆχϑον ἐν ἕνὰ Κράμ- 

οοαξ, ἱποοίτηπίθηι αἴΠάσε ρτυδοῆασθ, εἴἄατα δ σαδάο Γαδοὲ 
γα οΥἿ5. οἰ δ15 ῬΙ] τ Γοα]τια τιατηα; ἀπο σαπι5, Ποιεῖ ἀϊκπτιθ," 

φἰῖοα ο[ξ οἱ Γα116᾽ οατο; ραπδβϑαπο ζαυμδοοῖ δὲ ΟΠ ραπΐίδδ, 481-- 

5. ἀυϊάθι πδὸ οχᾶοῖα δαμηοίία ἔπουτε ρυαθρατδίῖο,  αἰιαίοπα 

Ῥασϊο ἤαρτα Ὑϑία!ητιι5, οὐ προσ βθοίθ 1 ἀΠΠΡαυο ἄδοοσεῖ πη. 

Ἐϊαβάθιηα σαπὶ 8 Πα παΐαχαθ οἱξ ἔγαρσιιβ ααθαθ, σαθη νοοαπΐ, 

«αἱ ἰρίς αἰοααα Ταΐοῦ Ῥραχποπίαοδα αἰ ταθηΐα ΟΠ ΕΥ̓ δ ἔα. 

ἀἴατθ 15 ἕαυαθη 4110 α ἴρία ΔΟΡΥΪ5. 15 ΘΠ ἼΟ110 φοπόοκυξατ. 

ἮΝοο ἀπ πη ]6ὴ 4} Πῖ5. Ρίαπα ζαδαϊξαξεμι ΟΡ ἄπθε ονοσιμ. πα-- 

ἴυγα:; ἄς αυΐριβ αἰπέπστιθπἄτιπι ἑδηθη Ῥ] ηΐτ5 Πέ, φασιιὰα- 

σιοάθπη ἄθ Ἰδθῖθ ἀποῦπθ, Ὠοοθριιηΐω Πάθο δᾶ ἀπιπἤῆχη ἴπ 
ξουτιουῖβ Ῥτοσνο Τα παπα 1ὰ το γῬοθ. ῬΥΠΙΒ πιατπατιο, 

Φαοιηδαπηοάτγῃ ΠΟΥΌΤ ἐρΓΟΥ απ Π] ΘΠ, τὲ ΔΗ τ θα τοετίτ ν61-- 

ὉΔῚ Τουτατῆατι «παδατη ΘΧΡΥΙ ΠἸΘσ τη, ἴπι ἀπῖρτιβ συμ σΓοῖ- 

ἀϊαΐα ἀπα [αοοουτμι Βομξα5 οὐ ἡ τ  ᾿ππ6 88, δα δαπάδιῃ γπο-- 

ἄπγη ἄς 115 ἀποαὶιθ τηθη οι θὴ οἶδ, {186 τη θα!οογίξον ἴδ, 

Βαρεηΐ δἕ παΐατα δου βαιξ πίθον Ἐπογα αηΐοβ οἷθοβ εξ αὐΐθ- 
χυαδυΐοα ταθᾶϊα; (9 «αι 1151] αὔλοο Ερτο αἰ ναΐ, χα οὗ 
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-ματι τῷ περὲ τῆς λεπτυνούδης διαίτης. ἀλλὰ τῶν μὲν τοιού. 

τῶν τὰ πλέοσι φάρμακα. μᾶλλον ὄν τις ἢ τροφὴν εἴποι. 

“τὰ δὲ τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχφους γεννῶντα. χυμοὺς ἐδέσματα 
τροφιμώτατά τε πάντ᾽ ἐστὶ, κἄν πεφϑῆ παλῶς. ἔν τε τῇ 7α- 

στρὲ παὶ τῷ ἥπατι, χρηστὸν αἷμα γεννᾷν πέφυκεν. 

: Κεφ. γ. ᾿Δμεμπτότατα. δὲ τῶν ἐδεσμάτων ὑπάρχει 

τὰ μεταξὺ τῶν λεπτυγόντων τε καὶ πόχυνόγτων, ὡς ἂν ἐν 
ισυμμετρίᾳ: “αὶ μεσότητε τῶν ὑπερβολῶν παϑεοτῶτα. τοιαῦ-- 

τὰ δ᾽. εἰσὶν οἵ τε κάλλιστοι τῶν ἄρτων, ὑπὲρ ὧν τῆς χατα- 
σχευῆς ἐπὶ πλέον ἔν τῷ πρώτῳ περὶ τῶν ἕν τοῖς τροφαῖς δυνά- 

ἱμεων εἴρηται, “καὶ πρὸς. τούτοις αἵ σάρκες ἀλεκτορίδων τε καὶ 
,δλεκερυόνων, , ὀρνίϑων ξε “καὶ φασιανῶν, χαὺ περδίκων καὺ 

περιστερῶν," ἀτταγήνων͵ τε. καὶ τρυ [4322] γόνων καὶ κιχλῶν 
αὶ χοσσύφων καὶ τῶν μιπρῶν σεφουϑῶν. ἁπάντων, ἔτι τε πε- 
τραίων ἰχϑύων, αἰγεωδείων. τε παὶ πελαγίων, πωβιῶν τε καὶ 

'᾿σμυραινῶν “χαὺ βουχλώσσων »υὀνίσκων τὲ. καὶ πάντων ἁπλῶς 

ἰχθύων, ὅσοι μήτε γλεσχφότητά τιϑα; μήτε. δυσωδίαν ἢ. ἄη- 

18 “αἴζοῃπιαιιῖο νἱοίυβ ταοπθ. Ἡπ βιποαι ἕαπίθα ΘΠ ΠΤ Ήχια, 

ΤΑ αἸοαγθην Ῥοίμ8. απᾶτῃ ΦΠτπθατ τἰουῆίηθ. ψοσθηΐτῃ": - δὲ 

'ηᾷᾶαθ οὐδ ο5: δ! ΠΟ Γοβαπθ ἤποθοβ Ῥυοσίρητι ᾿οατ]18., Βᾶδο 

Ζμονῖπι, «πιὰ ααστα γα  Πιτηθ αἰθαΐ, ἕπτῃ Ῥομπην Ῥτοοῦφας 

38. [απρυάπθϑιη οοπαθνουῖηί, βαυίάθχα “68, ρθμάςα!ας δ 7ε- 

ΘῺΓ Ῥτοβο οοηποίδί. ; : 

τς Δ᾽. ΠῚ. ᾿Ομιπΐπαηι ΠῚ φοϊπηἶτηθ ἱππηργομαπίητ ἄπ 

Μὰ, 4πα8 αἴξεππδιτηνι δὲ ἸποΡα [ἈΠ ππγη ᾿ ἴπι οοπδΐο Γαπέ, 

τι ᾳαδο ἴπ Θχ ΘΠ στιγι γηθαη 1110 δὲ Ῥθπ ρου 6 φααᾶατα ἸοοΘη- 

ταν, Ἠτυήἤτιθοθ ρομου 5, Ῥ81|65. ΟΡΊΠη11 {ππΐ, 4π| ἀπομηοᾶο Ῥᾶτ 

τοπίτι;, ξμῆτι5. ἀϊοΐαγη αὶ ΠΟΡ15. δα ἴῃ Ῥυίσαο 46 δ] 1τηθη ον ττν 

ἐαου τα θτι5 ΠΡτο: ρα! ππαυπσπαπθ Ῥγαθῖθσθα οαΥΎ 68 54110-. 

χυπιαπθ σα] Π τ ΔΟΘΟΥΊΓΗΊ:.. 1 ῬΗαβαπδυαη αυίπηι, Ῥοτγᾶς- 

φατα, φΟΙΌΤΩΡ ττιῖη, Αἰ ασ ΗΠ, ἔπ ἙαΥ χα; . ἐπ ἀογττη; τϑῦτες 

Ἴδταιμα δὲ Ῥᾳ δυο ]ου τι}. ομαπΐτιη, ἈΙΓοπτηατιθ δα Πδθο ἴαπα- 

. ἩΠΌα Μερογαιατηατιθ. εἴ. Ῥοϊαρίουτιμι, ΘῈ σοθϊογτχη, 6ἐ χαπ-- 

΄τασῦδθ, οἵ Βῃρίοίι, δὲ δίδου πηι, Ῥταυϊξογατο Ῥ Γοίτπι ομν- 

αἰσπι, Φαοαπ πα. τὰ δ} Ἰηΐον. οἀθηάπηι πὸ νη ο!{1ξαΐθμ:, 
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δίαν τγοῦα: κατὰ Τὴν ἐδωδήν. οὔκ ὀλίγων δὲ χρεία διορισμῶν 

τιξστε καὶ πέρὶ τῆς τούτων ἅπάντων φύσεω:, ἣν ἐφεξῆς ἐρῶ 
-ὃν τῷ περὶ τῶν καποχύμων. ἐδεσμάτων λόγῷ, προσϑεὶς δὲ τὰ 
λείποντα πρότερον. ὅσοις, μὲν γὰρ ἀνθρώποις οἷόν τ ἐστὶ 
«χυμνασίοις τε πλείοσι χρῆσϑαι πἀὺ κοιμᾶσθαι, μέχρις. περ: ἂν 
ἐθέλωσι, καὺ βίον ἔξω τῶν πολιτικῶν ἀσχολιῶν ἥρηνται, τού»- 
“τοῖς ἐγχωρεῖ «αὐ τὰ παχύχυμα καὶ γλίσχρα τῶν ἐδεσμάτων 

“ἐσθίειν, καὶ μάλισϑ' ὅταν ἐπὶ τῷ πλήϑει τῆς ἐδωδῆς αὐτῶν 
“᾿μηδέποτε μηδεμίαν αἴσϑησιν ἐν ὑποχονδρίῳ δεξιῷ ἴσχωσιν ἢ 
“βάρους, ἢ τάσεως. ὅσοις δ᾽ ἤτοι διὰ τὴν ἡλικίαν, ἢ διᾶ 
ὙΕΙ͂Σ ΤΣ, συνήϑειαν οὖὔχ οἷόν τε γυμνάζεσθαι πρὸ τῶν σιτίων, 

᾿οὗτοι πάντων ἀπεχέσθώσαν ἐδεσμάτων, ὅσᾳ τοιαῦτα. τε- 
λέως δ᾽ ἀργοὶ" μηδ᾽ αὐτοὶ παραγενέσθωσαν ἐπὶ τὰς τοιαύτας 
“τροφὰς; ἄλλ αἰωρήσεσιψ ἤ περιτάτοις ἄντὲ. τῶν ἰσχύροτέ- 
ρῶν. γυμνασίων χρήσϑωσαν. μέγιστον γὰρ κακὸν εἰς ὑχείας 
φυλαχήν ἔστιν ἡσυχία πταντελῆς τοῦ σώματος, ὥσπερ καὶ μέ- 
γιστοῦ ἀγαθὸν ἢ σύμμετρος κίνησιρ: οὐδὲ χὰρ οὐδὲ. γοσή-- 

ἤδο, Τρουῖβ Τοραϊξαξουν, “πρὸ ἱπίπονίζαΐομι Τορτδοίοιίεαπέ, 

ἯΝος ἴδπ8 Ῥδῖϊιοαβ᾽ αἰ Ἰπποΐομ 65. του Πουτη ΟΥη τσ 1185- 

«ἕὰτα; “ἴααθ 6 ᾽ Πουτηη μλἶτιην ᾿πιδίπια, ἐυαοδαδατντιβ ἀοίοθρβ 

Ἵ[πα; απ ἄδ᾽ πα] Γποοὶ οἰ015. ἀϊσαμιι5, δα αι15. ρυῖτθ Ποο 

οἴοοο, 4π46 ἄείαπι, Ἐϊρηῖπι χαϊοαπαπα ὈΠαυίτατιηι Θκότοο- 

Το [6 ῬΟΙαπί, Γομυπυσπαιιθ, αιαλίπιπι ΠΡΟΣ, ῬΥΘάΈΟΘΥΘ, 

᾿ντξαγταατιθ ἀβιθρουηξ ἃ. ΟἰΥΙΗΡτι5. ἡθσοίτ5. Ῥγυοθαὶ, ροϊπιην 
ἔτι Ηἱ ογαία σἱαειοπαις Γαοοῖ οἷθοβ σαρθῦθ, Ῥυϑοίδγεμ ἢ 

-οὐῇ ῬοΙ Ἰαυρύανι, Πουταχι ἔα τατι]]τι5. ππαατιαμ ἴ ἀθχίρο ἢχ-- 

Ῥοομουατίο δὰξ ρομᾶθυῖβ, δαὶ} Ἰθα Πουῖβ [ομ 5. οδουϊαίτν:: 

ἀαῖρυιβ ν6γῸ τόμ πιοϑὲ διΐ ΡΥ δθίαϊθαι, αὐ ΟΡ σομ[αοξιι-- 

τ ο1. Δ] ατιδηνγ Θχθγόοσθ [6 απίθ οἰ ρθη, ἀΡΠΙπθαμπέ δἄτι16 τ 

5θητι8 οὐημῖθιι58. Ομΐηο στο οἴἴοῖ τ Ἰρῆ ατάθχη, δἄ-- 

χηϊεῖθγο ἀἰπτηθυΐα Ἀτι]τιβπιο ϊ ἀθρτονῖπε, [ἃ 61 σοι τομάρτι5, 

Ψ6] ἀθαμ θυ δ το ἾΡτι5 τιξαυίῃ νὰ ΠΟ 715. Θχουοι ταί οΐβ σἱοα; 

ΠΟΙΗ͂ πιδιηατίθ {8168 ΘΟΟΥ̓ΡΟΥῚΒ οὐδ τηαχίτητην εἱς δ 

᾿ἰποπᾶάδην [απϊξαΐθη} πἸοου ΠΟ ἀ1}}, ΠῸ Ῥ]άγ 6. πα πιεῖ Γποντξ 

ἴὰ πλθαιοοῦι τοΐϊίοα οουπηοάπηῃ; απ 0 168 δορτοΐαι "15 
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σει τις ὅλως, ἢν ἐπίτηδες προνοῆται τοῦ μηδέποτ᾽ ἀπεπτῆ-- 
σᾶι μετὰ τοῦ μηδὲ κινεῖσθαί τιγὰ ἰσχυρὰν ἐπὶ σιτίοις πύνησιν. 
ὥσπερ γὰρ ἀγαϑὸν μέγιστόν ἔστιν τ ὑγείαν τὸ πρὸ τῶν σι- 

᾿ἰφίων προγυμνάσιον, οὕτω .βλαι ἐρώτατον. ἅπασα κίνησις ἐπὲ 
'σιτίοις, ἀνγαδίδοται γὰρ ἕξ τῇς χοιλίας ἡ τροφὴ, πρὶν πε- 

φϑῆναι, πάν τοῦδε π|, ἤϑος ὠμῶν χυμῶν ἀϑροίζεται κατὰ τὰς 
φλέβας, ἐξ ὧν. εἴωϑειγοσήματα παντοῖα γίγνεσϑαι, μὴ φϑαν 

᾽σάντων αὐτῶν ἤτοι δ ἘΘΘΉΘΊΨΕΙ πόνοις πλείοσιν, ἤ πε- 
φϑῆναι καὶ μεταβαλεῖν εἰς αἷμα ὑπὸ τῆς καϑ' ἧπάρ τε καὶ 

φλέβας δυνάμεως, ἀσφαλέστατον οὖν φείδεσθαι τῶν παπο-- 
χύμων. τὲ καὺ γλέσχϑων ἐδεσμάτων , ὅσοις γε μόνης ὑγείας 

ἐστὶν ἢ φροντὶς, οὐκ ξὐεξίας σώματος, ὁποίαν οὗ γυμναστικοὺ 

«σπουδάξουσιψ, 

Κεφ. δ, ᾿Ἐφεξῆς γοῦν δὰ καταλέξω καὶ τὰ μὴ 1ε- 

᾿λεγμένα κατὰ τὸν ἄχρι δεῦρο λόγον ἐδέσματα παχύχυμα, πάλιν 
ἀπὸ τῶν ἄρτων ἄρξόμενος. ὅσοι τοίνυν τούτων οὔτε ξύμης, : 

οὔθ᾽. ἁλῶν ἱκανῶς ἔσχον, οὔτε πλεῖστον ἐφυράϑησαν, οὔτ᾽ 

ἂν κλιβάνῳ καλῶς ὠπτήϑησυν, οὗτοι παχυχυμότεροι πάντων 

εἀγαϊ ἄθηη ογαπΐπιο δ]: τΐ5. ΠΕ, «φαΐ, πα απαπᾶο οὐ ἀτξαξο Ἰα οσοί, 

Ὅάτατα βείζουε, πθο ποῖ ΔΊΠαπὸ νου ἃ οἶἷρο πιονθαΐασ. 

Ὁ ποιηδἀηχοάπηα Θηΐη. ΟΥμτΐτιτα τδσεῖτθ οουητηδηαΐθσ δα [Δ-- 

«τιξαΐομ ΘΧΘΡ οἱ ΓΑ 0 δτΐβ οἱροβ, Πο ἃ οἱδὲβ πυοίτι5 τιτιτιβατιβαιια 

ψ 6] 1 Ῥαΐπιῖ5 ἀαηηιαΐαγ, 60 α(ποᾷ ἃ νϑηΐχα δἰ πθηΐαμα απΐο 

οοποοφέίοποηι, αι Ἰπδέτιτ, οὐτιαϊοστμιίοτις 1ξα. Βαχποστιπὶ νἱβ 

-ροΠιραίαν ἴπ νϑηῖ5, ππιᾶθ του ΒΟΥΤΤὰ σθητι5 οππη6 Ῥγοσίσηϊ 

ΤοΙοαὲ, τὴῇ ρὑυὴα8. δὺὰξ Ἰαθουθι8. Ρ] γι. ἀπηροπέαν ἱρῆ, 

ταὰξ οοποοσπαπῦαν, ἱπᾶπια [τ στήπθιη ὙΘΥ ΔῊ τυ ἃ Ἰθοου5 νο-- 

“Ια ατι6 Τδοιιαΐθ, Τίαατια [ΘουχΙ Πσπτση ἔδυ οἱροβ οδ- 

16. ογαί ροἸαποπαις Γασο1, «αῖδτι5. φυϊάθια νδιθίμ 118 

Το 8 Ῥοπαα οατα Πέ, πο ἀπΐαπι ΒῈπα ΠΑΡΙΙ σοΥΡοχα εἴ 

-πδοαπξ, απιοᾶ σγπιηδῇτοΣ [οϊαπξ, : 

Οδρ.Ιν. Οὔδο5 Ἰρίξαν ογαῇϊ ἔποοῖ οπτισηθσαβο ἄεῖπς 

608) 4πο5 Ππαοίθπτιβ8 (θυ 0186. ποῖ τοι], τέο 4 Ῥδιῖριι5 

Ταπιρίο. Ἐπ αυϊθαβ «τὶ πθάπο Τοσπθπ, απο [(Δ{5 Πέ, πὸ- 
ὅπ [115 δοοθροσβθ, πϑᾷὰθ ἔαρ ΡΙυτίτπαπι; [δα π6ο’ οἷΣ- 

Ῥαπὸ Ῥσοβθ ΘοοῖΣ {ποττισιξ. οσαῖζο [αρτὰ οὔποθ ἔποσο σοῖ- 
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Ἐᾶ. ΟΒματε. Ί ἘΓΈΞΕ, 455, Ξ. Βεῖ, Υ. (3955. 
εἰσὺ μετὰ τοῦ καὶ γλισχρότητος δλίγον μετέχειν, ὅντινα .χύ- 
μὸν οἷ περὶ Πραξαγόραν τε καὶ Φιλότιμον ὀνομάζειν εἰώ- 
ϑάσι κολλώδη. “παχύχυμοι δὲ" οἱ τυροὶ πάντες, ἀλλ οὗ μὲν 
ψέοι χωρὶς κακοχυμίας, οὗ παλαιοὶ δὲ καὶ σὺν ταύτῃ. 7}ε- 
σχφότης δὲ πρὸς πάχει τισὶν αὐτῶν, οὐχ ἅπασιν, ὑπάρῤχει διὼ 
τὴν τοῦ γάλακτος φύσιν, ἐξ οὗ γεγόνασιν, οὐ σμικρὰς ἔχον- 
τὸς διαφορὰς ἔν τε τοῖς γένεσι τῶν ζώων καὶ ταῖς τροφοῖς, 
ἃς ἐσϑίουσιν ἄλλας ἐν ἄλλοις τόποις. αἰχείῳ μὲν οὖν γά-, 

λαστι πλείστῳ χρῶνται παρ ἡμῖν, ὥσπερ ἐν ἄλλοις ἔθνεσε 
βοείῳ᾽ χρῶνται δὲ καὶ τῷ προβατείῳ πολλάκις. [425] ἀλλὰ 
τοῦτο μέν ἔστι παχὺ, τῷ τῶν ὄνων ὑπεναντίως ἔχον ἐν τῷδε'. 
λεταρὸν δὲ τὸ τῶν βοῶν. ἁπάντων δ᾽ ἔχει συμμέτρως τὸ 
τῶν αἰγῶν. οὔτε γὰρ ἱκανῶς ἔστιν οὔτε λιπαρὸν, οὔτε παχὺ, 
αὶ διὰ τοῦτο μέσον τι τῶν ἄλλων ὑ ὑπάρχει κατὰ τὰς ἸἜΡΈΟΞ 
γείας, ὥς ἐνεργεῖ κατὰ τὸ τῶν ἀνϑρώπων σῶμα, τοῦ μὲν 
ὀῤῥώδους καὶ λεπτοῦ γάλακτος ὑπάγοντος μὲν τὴν γαστέρα 
μᾶλλον, ἧττον δὲ τρέφοντος τὸ σῶμα, τοῦ δὲ παχέος ἔμπα- 
λιν ἧττον μὲν ὑπάγοντος, τρέφοντος δὲ μᾶλλον, σύγκχειταε 

ζ 

Βαιπξ, γυαθῖον τᾶ αοά΄ ν ΓΟ 1: δἔῖαμπλ πολι 181} Ῥαγεοιραπες 

ααοα [ἀροἱ σοπτ5 Ῥτάσαροναβ δὲ ῬΒΠοἴνα5 ἀρρο]]απέ 6] π11-- 

ποίτηα. Ογδῇι ῥγαθίδυθα Γποοὶ ο[Ἐ οαἴθιιδ ογησ5, [6 Ὑθοθη8. 

βασοῦα ντοίαμι ποσὶ ΟΡ ἐἰχδέ, φαΐ Ἰηνοίοσδειβ αἀοῇ,. ψιροῆ- 

ἔδ8 ἴπ Θοστηη 4υϊτιβά δ οὐα ΠῚ ἀοοθαϊε, ποτ ἑαϊηθη ἴπ ομα- 

πῖρτιδ, Ἰἄάφπθ οΡ Ἰαοεῖθ, ἀπι48 οομδοίπιπ ταν, ἩδταΥα α; σαζτιϑ, 

πο ρᾶποα [πηΐ αἰ ουππα ΟΥῸ δηϊηιδηξϊπσα: ἀϊνευπέαία οεἕ 

Δἰϊπαθηΐοστ, ἡτιὰθ 1101 [τα σαρίπνέ. ΑΟ Ρ]τίπηηβ φαϊᾷθηι 

ἀραιὰ ποβ δ σαρυηὶ 1605 πΓῖ5, Πραα ΒΌΡΏΙ ἀρτιά 4]165 τι8-- 

ἘϊοΩ 65; «αΐπ οἱ Πεθαπθηΐου οὐἼ]7ο τιξαγέαχ. ΟγαΓχ ἔαπιθτι 
Δός εἴ, αὔπαγτμι ἸΔΟΕ Ομ ΤΥ 10 μοο [6 Παβρθη5 πος πο-- 

γχἶπθ: ΡῬίπστθ Ὀυΐτι, οὐαλἶτιη [πῃ γηθαἀϊο ΘΔΡΥ ΤΉ τιη, αυΐρ- 

ΡῈ ᾳιοά πθο 1πηηηοατθο Ρέπρτβ, πθατι8 σΌΓο ογαίγαμι πὲ, 146ο- 

᾿ 4τ|6 οέϊαυι ορϑυῖρι5 Ἰηϑαίοογθ Βαρθίαν, απ|86 ἴπ πππλᾶτο οοΣ 

Ῥοτς αι, ἀαπγα ἕθπτιθ [ΕΡΌΓασπατιθ 140, ΒΟ γηΐπτ5 Αἴτ, 

1τὰ ψεπέγεμι Γαρτπιθαξ πιά σῖ5, οὐ [Πτνὶ σομῖτα. πλΐητι58. αυτἄθης 

ΔἸντιτ Θη101114ΐ, δὲ πιδρὶβ 1 θυ. τιίταί, Ἐχ {γῖρθυ8 πϑηνν 



766. ΄χάληκοτ' ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΧΥΙΤΙΑ͂Σ 

ἘΔ. Οματε. ΨΊ. [458.] ἘΔ. ΒΑΓ. τύ. (655.). 
γὰρ ὃ» τριῶν οὐσιῶν ἀνομοιομερῶν ἅπαν γάλα, μιᾶς μὲν τῆς. 
δὀῤῥώδους τε καὶ λέπτῆς, ἑτέρας δὲ τῆς παχείας τε καὶ τυ- 
ῥώδους, “αὶ ἐρίτης τῆς ἐλαιώδους.τε. καὶ λυταρᾶς:. οὗ μὴν 

ἐν ἅπασί γε τοῖς ζώοις τὸ μέτρον αὐτῶν ὕσον, ἀλλ ἂν μὲν 

ἐῷ καμήλων τὲ καὶ ὄνων γάλαϊξτε ἡ ὀῤδώδης ὑγρότης πλεί- 
στή, τὸ τυρῶδες δ᾽ ἔν τοῖς προβάτοις. , ὥσπερ τὸ λιπαρὸν 

ἐν τῷ τῶν βοῶν γάλάκτι. μεσότητα δ᾽ ἔχει τῶν ὑπερβολῶν ἧ ἥ 
αἿξ πρὸς τἄλλα γένη τῶν ζώων" ἔἐπείτοι πάλιν αὗται πρὸς 

ὄλλήλας παραβαλλόμεναι ταῖς εἰρημέναιθ ὑποπεπτώχασι δια-- 

φοραῖς, οὔσης οὐ σμικρᾶς οὖδὲ τῆς κατὰ τὴν ἡλικίαν, ὥσπερ, 
7: ζαὺ τῆς κατὰ τὰς νομὰς: χαὶ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους, ἔτι τε τὸν 
χοόνον; ὃν ἀφεστήκασι τῆς ἀποκυήσεως᾽ ὑπὲρ ὧν καὶ αὐτῶν ἐπὶ. 
στλέον ἐν τῷ τρίτῳ περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων εἴρης-: 
ται: γυνὶ δ᾽ ἀρκεῖ τό 7ε τοσοῦτον εἰπτεῖν, ὡς οὐκ ἀσφαλὲθ 

εἄγευ μέλιτος προσφέρεσϑαι τὸ τῶν αἰγῶν 7άλα. πολλοῖς 70 

Τῶν. μόνον αὐτὸ πιόγτων ἐτυρώϑη κατὰ τὴν γαστέρα, καὶ 
ϑαυμαστὸν ὅπως βαρύνει τε καὺ πνίγει τὸν ἄνϑρωπον; ἔπει-- 
δὰν τοῦτο συμβῆ: Θϑαυμαστότερον δ᾽ ἔτι τὸ περὶ τοῦ ϑρομ- 

486 ΓΝ ἀτιει15. θοα δὲ 180 ααοάδια ἀτίθτηηπτστηι ἱπίον [6 Ῥατ- 

-ὐ ἘΠ ΠῚ} φαασ ατα ἀμ ἴαγοία οἵδ ἐδπυΐβατι, ογαα αἰΐοστα δο- 

Θαίξοία, ἰογίϊα σθῦο Ῥέμρυβ αἴαπθ οἱθοία. Νϑατ πὶ οτημ,-- 

ῬῈ5 ἴδιοι. αἱ πιδη ῖθτι5 ἀθάτια ματι ῬΟΡο οἱ, (θα, πὶ οα- 

᾿τρρϊατιπη αἴαπδ. δππανιπη Ἰδοίθ [Γογοίαθ Ἠπτα τ δ Ε185 ῬΙατ- 

ψαῦσαι; Θαίξοίαθ ἴπ ον ο, οἱπρυῖβ ἴῃ δυο. (δργαθ Ῥτὸ 

ἘΠ (τ|15. ἀυείτηδ ἸἸτηὴ. ΡΘΗ ΘΥΊ 115 ̓ αΐτα Θσοθίζημα., οἸπτιθιαι τηθα1ο-- 

οΥῖϊον [6 μαρθοπι; 1186. Θπΐηα τρίαθ, δαυίάθηι ἑπνίθθμι τα 5 

οομξογανίθν; ἴα Ἴ6τα ἀϊοῖαβ ἀιπδσθηξίαβ οαάπτί, «παπᾶο τιὸτι 

ἴλης Ῥατνα 66 {{|-4π88 4} ἀοίαΐε Γαμοϊίτῦ, ποσεῖ πθο ᾳπα6 6χ... 

Ῥαίοτιῖ5. ἀὐμοίσαν. δἴατιθ ἀππὶ ἔοιήρονα. Ἰπΐουσϑ]οααθ Ἰπηρ 6. 

αγατῖα; ἄθ φαϊδαϑ 1065 ῬΙθηΐαβ πὶ τογεΐο ἄθ δῇγθπξουτιτη [6-- 

εμϊξαῖο Ἦρτο ἐρασίασίπιιθ. ΠΠπιᾶ ποο Ἰοσο ἀϊχις [δξῖ5, Πί, 

-χηϊηΐτης ταΐο Γαγοὶ Θαρταντιτα 166 αἰβάτιθ τη6116:. τη ]15 πιδηη-- 

«ἂς, «αὶ ΓοἸατα τᾷ Γαπιρἢ [Γοινξ, 1πὰ οα ἴθι. ὁσαοξατα βαϊξ τὰ νθπ- 

ἐσθ: αποᾶ φαΐηη ΘΟμ μΙρΙἑ, τΐνταη, αάθγη ΠΟΙ 61 στανοὶ 

«ο΄ [αῇοοοι. Ἤσο τρίὸ αἀπιίχαϊίομο αἰστῖτιβ, χαρᾷ 1.:. σοη- 
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βωϑέντος ἐστὶν αἵματος, ᾿ξάν τ᾽ εἧς τραῦμά τι, ἐάν τὶ εἶς κοι 
λίαν ἤ τι τῶν ἐντέρων συῤῥυῆ. καὶ γὰρ ξελύονται καὶ κα- 
ταψύχονται καὶ μικρόσφυχτοι παὶ κακόσφυκτοι γίνονται. καὺ 
μέντοι καὶ σηπεδόνος ἐπιγενομένης ἐν τάχει κατὰ τὰ πλησιά- 
ζοντὰ τῶν ὑχιειγῶν μορίων αἴτιον γίνεται τὸ ϑρομβωϑὲν ἐν 

τραύμασιν, αἷμα. διὰ τίνα μὲν οὖν αἰτίαν ὃ πάντων ἡμῖν 
τῶν χυμῶν οἰκειότατος, ὅταν ψυχϑῆ, τηλιεούτων ἡμῖν παϑη- 
μάτων αὕτιον γίνεται, ζητήσεως. οὐ σμιπρᾶς ὄἄξιον᾽ ἐναργῶς 
γεμὴν ἔστι κᾷκ τούτου γνῶναι, πηλίκην ἔχούσι δύναμιν αἵ τῶν 
μοχϑηρῶν χυμῶν ποιότητες, ὧν ὥσπερ τιψὸς μικροῦ καταφρο- 

γοῦσιν ἔνιοι τῶν γῦν ἰατρῶν : ἑπόμενοι τοῖς πρώτοις πλασα- 

μένοις οὕτω γινώσκειν. τὸ γοῦν γάλα πίνουσί τιγες ὄπεμ-. 
βάλλοντες, ἰέγεκα τοῦ μὴ τυρωϑῆναι κατὰ τὶν γαστέρα  μέλι- 
τός τε καὶ ὕδατος καὶ τρίτου τῶν ἁλῶν. ἄριστον δ᾽ εἶδ 
εὐχυμίαν γάλα τὸ τῶν εὐεκτικῶν ζώων ἐστὶν, ὅταν ἀμεῖ- 
χϑῇ, πινόμενον εὐθέως. τὸ δὲ ἐψηϑὲν ἐπὲ πλέον παχύχυ-. 
μον ἱκανῶς γίγνεται, καὶ μᾶλλον ὃ ὅταν ἄλευρον πύρινον ἢ 

“ἰέζχρον ἢ ἄμυλον ἕψήσῃς με αὐτοῦ. τυροὶ δὲ παχύχυμοε. 

οτϑίο ἴῃ βυηιοβ Γαπρστίπθ δπί, ἢ ψεὶ ἴῃ νυϊππβ ἀοῆπαΐ, να] 

φομπίσθμα; ν6] 1πιεἤποστια ὉΠ ααοᾶ; ἱπάδ δαίλη οὲ ὅχοϊνημ- 

Ἐὰν οἱ γϑξεϊσοίουσνξ, ρα Γαδάτα ἔπτη ρασνὶ ἔπτη τ} ονδότα. 

Οὐ οὐδ σου θέας. δᾶ. Βτιης πχοάτη πὰ σῸ]ΠΘΥΙΡτ5. [ἀτ|-- 

5158 σασία οἴ, “αἰ Ῥυίσθάο οοιθυτέου σἱοῖα8 ραγίαβ [απαϑ οοτ-- 

πίριαι, ὕπάς Ἰρίξιν Παΐ, πιὸ ἀταπόντηνι πο ΤΟΣ τ ΟΥ̓ ἩΤΤΣ 

τηδχῖτηθ ῬΥΌΡΥΙΙΒ, ῬΟΙαθδη ΤΕ Ιου, αἰΐδοῖαβ αἴοταΐ ἴπ- 

βϑηΐοβ δᾶθο, ἀϊαυάτθπάττ [αηι6 Ἴθι Ῥάντιηῖ ΤΠ ΠΟΥ ΤῈ: πο ἴα: 

τῆθη Δρεσίθ 60111585, φααπΐα Πὲ ῬΥ νόστιμη ππχπσττπη «πε Ηξα-- 

ἘΠ ΤΔ οι] 45, “που τ γδίϊοπιοιη τ Ό]Π]δτ ἀποιπξ, ταῦ γα ὶ σ1}18, 

χηθάτϊοί φυϊάδῃν Ποο ἰθιῆρουθ, 1105. [δααπῖ, “πὶ [6 ῬΥΪΠΣ ΠΏ, 

τῇ τα [ξαϊπιθγονξ, σου ρα τ. [40 σοΥθ., τ οοαριοίοτ 

ἴπ νεπένο, οροΐαπξ ποπηιΠ1 «ἀατϊξο ᾿16 116 εὐ δαπὰ ἰοσοαπο 

τα αθο [8]6.. ᾿ΟΡΈΏΠΙ [μοοὶ 6 1δο; αποᾶ Ῥ6η6 Βαβίξουτη 

ἀαλτια!τασα πὲ, δὸ ῬοΙΣ δ βόπετη δύ 16 τ: δὲ ατιοῦ 

ἀεοοοίπην μῖπ8 }π|πο- τιον τξ, Γασοὶ ἩΤὴ115 ον ἢ ονδαϊέ, ΡΟ ΠΠ-- 

ταῖπη ἢ γι ἰσθατη, Ταυϊαδὴν τῆ σα δὰΐ ΔΥαΎ ἔπ τπια (6-: 

δοπάβ, (ἴδηι. γα ο “πόσο Ὀπηη15. οοπῆαί, νϑέβ ΠΊΔΙΣ 



ε 

᾽δὃ ΤΑΧΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΧΥΙΙΖ.“Σ: 

ἙἘὰ. Ομμεττ. ΥἹ, [458, 424. : ἙἘὰ. Βαῖ, ΤΥ. (655, 554.. 
ἅπαντές εἶσιν ᾿ οὗ παλαιοὶ δὲ καὶ κακόχυμοι. τοὺς γεοπαγεῖς 
δ᾽ ἐγχωρεῖ μετὰ μέλιτος ἐσϑίειν πρὸ τῶν σιτίων ὑπαγωγῆς 
ἕνεκα γαστρὸς, ἧττόν τε γάρ εἶσι παχύχυμοι τῶν παλαιῶν, 
οὐδ᾽ ὅλως δὲ κακόχυμοι.. ὁ. δ᾽ ἐξ αὐτῶν πηγνυμέγων ἀποῤ- 

ῥέων ὀῤῥὸς ἱκανῶς ὑπάγει γαστέρα. παχύχυμον δ᾽ “ἐστὶν 
ἔδεσμα καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς καϑ' ἧπαρ παρεμφράττει διεξ- 
ὄδους δ᾽ διὰ γάλακτος ἢ τυροῦ σκευαζόμενος πλακοῦς, 

ὁμοίως δ᾽ αὐτῷ καὶ ὁ διὰ σεμιδάλεως παὶ γάλακτος, ἢ καὶ λα- 
γάνων τι καὶ (254) ῥυημάτων προσλαμβάνων. οὐδὲν δ᾽ ἧττον, 
ὅσα σχευάζουσι διὰ γλ εὔκους χαὺ σεμιδάλεως -ἢ ἢ ὅλως ἀλεύρου. 
πυρίνου : "ακόχυμα πάντ᾽ ἐστί. καὶ αὐτὰ δὲ καϑ' αὑτὰ λά- 
γανά τε καὶ ῥυήματα; καὶ πᾶν ἄζυμον ἔκ πυροῦ πέμμα, καὶ 
μᾶλλον. ὅταν καὶ τοῦ τυροῦ τι προσλάβη, παχύχυμον ἱκανῶς 

ἔστιν" ὀνομάζειν δέ μοι δοκοῦσι ἘΠῚ ταυτὶ τὰ γῦν ὑφ ἡμῶν 

καλούμενα λάγανά τὲ χαὶ ὁυήματα ποι»ῇ. προσηγορίᾳ τ 
τῶν ἰτρίων οἵ παλαιοί. παχύχυμοι δέ εἰσι καὶ οὗ πὀχλίαι χαὺ 
τῶν ὠῶν ὅσα μέχρι" τελείας πήξεως ἕψουσί τε χαὶ ὀπτῶσι. τὰ 
μὲν γὰρ ταγηνιζόμενα καὶ πακόχυμα χίνεξαι,. καὶ τὴν ἐν τῇ. 
γαστρὺ πέψιν ἔχει ἐνισσώδη, συνδιαφϑείρουσαν ἑαυτῇ καὶ 

δἴίαπι [ποοὶ οἢ, ροῇῆθ ἐατηθα Γπραποοπᾶδο αἰνὶ συδίϊα δαΐο 

αἴρτιῦι γϑθοθὴβ οοασαϊαΐοβ εἄθσα στη πι6116; τδη1 δὲ νεΐα 15 

ἘΣ ογα πη γαΐπαβ Γποσυχη ομεποπΐ, 66 πδατδαιαῖν ῬΥΔΥΊΙ, 

Οποᾶ 6οχ οοδοῖβ ἀθαν Γουηι, [5 «φαϊάθηι αἴνται ἀπιοῖξ, 

ΟἸΡρα5 εἴδη Ῥαουτξ οὐ [Ὁ 5, ατΐατια δαύῃ ΟἹ» Ὑθὴη 76 00115 τηθαΐτί5 

ἀαΐατοῖαί, ῬΙασθηΐα, ατιαῖ χα. 1δοΐβ. δέ οοΐθο, αἀυάηπασθ εκ 

Βημ1]α εξ Ἰασίθ ραγατιῖ, δαξ αὶ πὰ ἰασαπα. δπΐ τγειδία δᾶ- 

ἀαπέαχ. Νέξο μυΐπτιβ οὐδ Γποο Γασέ, ᾳπαθουπατιθ 6χ πππῆο 

εἴ Πυλῖ]α ραγαπίαν, δαΐ 1 πιΐνουγιμι ἐγιίοθα [τίπα. [ρίᾳ 

φαῖν δείατηι ῬῈν [6 Ἰάσαᾶπα δὲ γηγαοπιαΐα, ομτηΐθοπιθ 6χ {ἰσῖ Π00 

ῬΕ]]αυία ἤπθ ξδυμπηθπΐο, «ποίϊθ5 σαίεὶ δίδω ἀαατα. δαἀ]τοϊξατ, 

γαίῃ νδ]4θ ποοὶ Γαΐ, νἱάθπέαγατθ τ11} σοθίθσθβ, 4π8θ 

τις Ἰάραμα οἱ Υηγθηηαΐα σοσδητι5, σΟΠΠΤΠ ΕΥΙΟΥπι Π0- 

τηῖπθ ἀρΡΡῈ ΠΑ Πθ, Ογαο Γασοο σομῆϊαπε σοομίθαθ δἰαπι ονα- 

αἷτα ΟΠ χϑῆοιης δὲ δἰζαίίοηθ δα Γυσηπναμ ἄπταίΐα; τιᾶῖὰ 4866 

[ατϊαρίυδ ἐγισιιπέιν, δεΐατα τπαΐ! Γισοὶ βτιέ, δο 1 νοπεσθ!ο 

ςοποοοξίοπαι [οτππατον πϊδογοίαιη, δὲ απᾶ6. ΤΕΈΠ4π|08 [ΕοππΣ 
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“πᾶ, Ομασε, ὙΙ, [4π4.] : ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (6542 
" τ, “ ΄ 3 »͵ 

τἄλλα σιτία, καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἀπεπτουμένων ἔν τοῖδ χείρε-- 
᾽ ΄ 4... ΄, ΄ -“ 

στα πέφυκεν. ἐἶναι. τὰ δὲ μετρίως ἕψημένα καὶ διὰ τοῦτο 
παλούμενα. τρομητὰ βεϊίω καὶ πρὸς πέψιν εἰσὺ παὲ πρὸς 

΄ -ς ΄ Ἵ 

ἀνάδοσιν καὺ πρὸς ϑροέψιν καὶ πρὸς εὐχυμίαν. ὁ ὥσπερ. χε καὶ 
τὶ ῥοφητὰ καλούμενα, . μετρίως ἑψημένα. καὶ διὰ τοῦτο. καὺ 
τὰς τῆς φάρυγγος ἐχλεαίψοντα τραχύτητας ; ὅτε. μήπω πεπᾷ- 
χυνταί τε καὶ συνῆκται τὸ ἐν αὐτοῖς ὕγοόν. ἀλλὰ καὶ τῶν. 
Ὁ: δ , ,' 4 Ἵ ΄ ΓΑ , ἐνύδρων ζώων τά τε μαλάκια καλούμενα, τευϑίέδερ παὺ' σή: 

“: Η , ΕΠ 5. σ᾽ ἢ - ᾿ ν᾿ τ ἢ Ζ 
σίάι.καὺ πολύποδες, ὅσα τ᾿ ἄλλα τὰ τοιαῦτα, παχὺν καὶ γλξ 
σχρον ἔχουσι τὸν χυμὸν, ὥσπερ καὶ οἵ κητώδεις τῶν ἰχϑύων; 

ἜΞΌΣΕΣ ΣῈ ζς 
ἐξ ὧν εἶσιν καὺ οἵ ϑύννοι, μετριώτεραε δ᾽. αὐτῶν αἷ πηλαμί: 

ε -“  Ὰ δὲς. ἕχκανῶς δὲ παχύχυμα τὰ ὄστρεα, ὧν οὗ κήρυκες, αἵ τε 
΄, ᾿ ΡΣ ΞΞ - 4 “σι γι. 15 Ξ : 

᾿στορφύραι καὶ πάνϑ' ἁπλῶς τὰ παλούμεγα πρὸς “Αριστοτέλοῦβ 
Φσοτρακόδερμα, χῆμαι, λοπάδες, κτένες » πίνναι πἀὲ τὰ πα- 

θαπλήσια. πορφύραι μὲν οὖν χαὶ κήρυκες σκληροτέραν ἐ ἔχου- 
σι τῶν ἄλλων τὴν σάρχα καὶ παχυχυμοτέραν, ὑγροτέραν δὲ 

αὶ 7λισχροτέραν τἄλλα; καὺ μάλιστα πάντων τὰ ὄστῤεα: 

, 
οἷροβ ἴπ οΟΥ̓ παρ θαι ἐσ μαπὲ; Ῥγοΐπ6 ἔπίου θα) 4π86 θ0Π-- 

Θοομίοχιθμ ἔπριαιξ, ὁγησΐατα ρῬαἤππα, Γατῖ, Οτι46 ταράϊοου ξεν, 
εἶχα ἐπουυπὲ, θοατιθ νοσδηΐῃυ ἐχθηηι]α; ρυϑοἤΠαρι ποσὰ ἔσαηϊ 

εἰ δᾶ οοποοᾳφποπάπι οὲ δα ἀϊβυπ οσδη τ σοΥρτιβ θὲ δᾶ 

χιαϊυϊ ουιθτα δὲ δᾶ Γαοοὶ βοπίξαίειη, ᾳαθηιαᾶπτοτι ἴδπε εξ 

δε [οΥΌ1Π16 νοδδηΐαν, ταθθου τον ΟἸκα, Θα1ι ΟΡ γϑμὰ σαΐ- 

ξαΥῚ5. αὐὔρογιϊαῖος Ἰοηϊθηΐία.,. αποδᾷ τπιοπάμτῃ ΓρλΓαΐπιβ θουτ 

υΐλου οομογονοσῖε, Ἐπ δαμααπρι5 εἰζδτα χ101114, απδ6 γο- 

ρατΐ, ἸοΟΠρίη65, ἔβρίαθ, βοῖυρί δἴδαια 14 σϑπιβ ογαῖίο 516: 

τϊηοίοφας [ᾳοοο. οομβαπὶ, Πομ οἵ οδΐαοοθὶ ρὶ[οθβ, ἀθ απο- 

ΧΌχ σθηεγθ Βαροιξαχ Ἐπτμσ; 818. 10}Π5 χηοάθγαοτεβ Ρ614- 

τηῖᾶθβ. . Οὐδίῃ γαϊᾶβ Γποοὶ Γαπὲ οἴγοα αποαᾶθ,. Ῥποοῖδα ἐξ 
ῬΌχραταθ, ἂς Ῥγονίον χάδθοππάτς Αὐἱποίθ]θ8. ἑοαοθα ἀρ ̓  

ῬΕΙ]αἴ, Ὠίαίη]αθ, Ἰοραᾶθβ, ρεοϊίπθβ, ρίππδθ δὲ 1ἃ βσϑιτι5. 

{πίον μᾶθο ραγραναθ οἵ Ῥυοοίσιαθ οαυπθηι μαροαξ ἀΠΣΊΟΤΕμα 

οΘεἴουῖβ 86 Γποοὶ ογαίποσίβ, υϑατια σοσὸ παμη! ἀϊογϑιῃ - ἐξ 

ΗΟ ἀἸοσ θα, ΟΥΗΥ τη ατίθ πιαπίχηθ οἶχεα, ΠΙπᾶά ϑχρϑῦπ 

ΘλΊΣυβ τὸμ. νι... . ἜΝ :ος 
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Ἐὰ. Ομάτε. ΨΊ. [454.) ᾿Ἑᾶ. ΒΑΓ. ΤΥ. (254.) 
χρὴ δὲ γενώσκειν ἁπάντων αὐτῶν τὸν μὲν χυλὸν ὑπακτικὸν᾽ 
φῆς γαστρὸς, ὥσπερ ἐν τῷ. γάλαστι. τὸν ὀῤῥὸν,. αὐτὸ δὲ τὸ 

ἷ στερεὸν σῶμα βραδυπεπτότερόν τε καὶ παχύχυμον »᾿ ὠμοῦ χυ- 
μοῦ καὺ ΞΡχΕΌΣ. χαὶ ψυχροῦ γενγητιιόν. πάρχει. δὲ τοῦτο καὶ 
τῇ: πράμβῃ “καὶ τοῖς φακοῖς ἐναργῶς, ὥσπερ ἑτέροις πολλοῖς 
ἀμυδρῶς, ὑπὲρ, ὧν ἐπὺ πλέον ἂν τοῖς τρισὶν ὑπομνήμασι δι- 
ἤλϑου; ἃ περὶ τῶν ἕν ταῖο᾽ τροφαῖς δυνάμεων ἐπιγέγράπται. 

τὰ μὲν. οὖν ἄλλα. τῶν εἰρημένων παχυχύμων πάντων ἐστὶ 
κολλώδη τε᾿ καὶ γλίσχρα πλὴν ὧν εἶπον ὀστρακοδέρμων. ἥ 

κράμβη δὲ καὶ φακῆ τῆς αὐτῆς τοῦ χυμοῦ φύσεως οὗ μετει-- 
λήφάσιψ, ἀλλὰ τὸν ριτρώδη τε καὶ ὑπακτικὸν ἔχουσι, καϑά- 
περὶ τὸ δρακόντιον μὲν τὸν δριμύν τε καὶ πικρὸν ἰσχυρῶς, ἄρου 
δ᾽. ἀμφότερὸν μὲν; ἀλλ) ἀμυδρῶς, :. οἵὗ βολβοὶ δὲ τὸν αὔστη- 
θόν τε χαἀὺ «τικρὸν;: οὖς ξὰν ἐκνέψῃς ἑψήσεσι πλείοσι, τὸ στε- 
ρεὸν αὐτῶν ᾿ ἀπολειφϑήσεται παχύχυμον “σπάρχον. ἅπάντων 
δὲ τῶν τοιούτων ἐδεσμάτων οὗ μύκητες ἔχουσι ψυχρότατόν τε 
καὺ )λμιοχρότατον ἅμα καὶ παχὺν χυμὸν, ἂν οἷς ὑπὸ τῶν 

-- βωλιτῶν μόνων οὐδεὶς ἱστόρηται τεϑνεώς᾽ χολέραν μέντοι 

Ὶ 

οτο, βουτιπι οὐλνιίτχν Γασδο σεηΐχοήν Γαρθιιοῖ; τὲ οὐ Ἰδοίῖ5 
ἴεγο, {ΟΠ180 διαξθπι δουτιτν ὀογρόσο, ᾳαοᾶ οὲ ἀβο τ. οθπ-- 
οοαπαίαν δὲ ον [ἢ Γποοὶ Πέ, οὐτιάστα Ῥυορίρηι Γασσατα. ογδΓ 3 
Ταχιαιῖθ τἀ Τρϊριάτιπι. ᾿ς Βχαίθοαθ ἂὸ ἸοπΗ ἰάθ ὀομπέηρίε 
τή δῖε το; ΠΟσΈΙ. Ῥοτυητι15 41:15 ορίοινε: ἄρ φαΐθδτιβ ῬΙοΙ- 
σεῖτιβ. αἱ Π υτιΐττιϑ ΦΟΠΠΘη ὕΩΥ 5. ἐσίρτιβ, ἀ6 αἸϊπηδπξουτηη ἴα. 
ὉΠ ας τα ΓΟΥ ρΕ5.. Αἴαπο 4116 φυιίᾷοηι, φπουττ ογαπγ εἴα 
Τασδογα Ῥτουταχοϊανίητιβ, β᾽ οἵα Ομλπία, εἰ νἰβοῖάα Γαηΐ, 
Ἔχοθρίΐξ ἐδ αδοίβ, 4π86 ἀὐκῆμτιβ. . Βγδίποα δὸ θη ποὴ 661-- 
ἄδπα [ποοὶ παξαγαιη [ΟΤ ατα 6 Γιαπέ, [δα ΥἹΈ [αι δὲ απὸ αἶντιδ 
Ταβράτιοαίαν, ἤομέῖ ἀγδοιπου]α5 δοσογα οἱ ΤᾺ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΔΙΊ ΔΥΎΠΥΙ, 
δυστη ἀτιξθτη τ γτιατι8 ατάθιη, [εα ΟΡ ΓΟυχίτιβ., ἀπίξουτπη δἔ 
φὐηδύτιτς ῬΈΪΡΙῚ., 4805. 11 Θἰχδίάομδ. Ὀ]υγίπθ οἴπιδς, [οἹἑάτιην 
χοϊτησυτίαῦ, ἀποά οΥδΠι [πο πὲ, Ἐκ φάτ]15 Πἴ5 Ομ πΡι8 
Ξαγιρὶβ Τρία ἤττιβ δὲ β᾽ α πο ἤΠῆυυτι5 οτϑιζαθαιθ Βιη8} ἵπο- 
εἰδὰ πο, αἴσιο Ἰυΐου μο5. δχ [0015 Βοϊϑεῖς ποΐτι5 ἔδυ ίωσ 1π- 
ΤΟΥΤΠ6, «Ὡ ἐδηῖθη ἱρῆ σΠο] 6 αμὶ δἴλατι πιο π11115. αἰξα]οσταιξ 
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ἘΔ. Ομᾶτε, Ί. [άά. 455. τ ἘΔ. ΒΑΓ, τν. ὅδε.) 
καὶ οὗτοί τισὶν ἤνεγκαν, ἀπεπτήϑθέντες:. ὑπὸ δὲ τῆς τῶν ἄλ- 
λῶν μυκήτων ἐδωδῆς ἔγιοι μὲν; ἀπέθανον, ἔνιοι δὲ ἐγγὺς 

ῆχον ϑανάτου, ὁνοῤῥοίοας ἢ χολέραις ἁλόντες, ἤ πνιζῆναι 
“ιψδυγεύσαντερ.., ἠρέμα. δὲ ποαχύχυμόν ἐστὲ τὸ- καλούμενον 

ὕδγον, οὗ μὴν χαπόχυμόν 7ε. τῆς δ᾽ αὐτῆς ἰδέας ἐστὲ καὶ τὸ 
ἄμυλον. , ἐπὶ πλέον δ᾽ αὐτῶν ἔστί παχύχυμον,, οὐδ᾽ αὐτὸ 

Δακόχυμον; ὅδ. κῶνος καλούμενος" ὀνομάζουσι δ᾽ οἱ παλαιοὺ 
καὺ ὈΣΟΘβιλΟῦ αὐτόν. " ἐκ δὲ τῶν παχυχύμων. ἐστὶ χαὶ ἧπαρ 

“αὺ ἜΞΩ καὺ ὄρχεις. ᾿ἀλλὰ τὸ μὲν ἥπαρ οὖκ ἔστε κακόχαμον; 
οὗ νεφροὶ δὲ καὶ ὄρχεις οὐκ εὔχυμὸε: πλὴν τῶν. ἔν τοῦρ. ἀλέκ- 
τρυόσι, καὶ μᾶλλον. ὅταν σιτισϑῶσιν;. ὥσπερ γε καὶ τὸ ἧπαρ 
τῶν ὑῶν, ὅταν ἰσχᾶδα ἐσϑίωσιν, ὃ καλοῦσι δυξωτόν, ὃ δὲ 
σπλὴν ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ζώων ἱκανῶς κακόχυμός τε καὶ με- 
λαγχολικὸξ,, ἐπὶ δὲ τῶν ὑῶν ἧττόν ἔστι τοιοῦτοξ. - ἥ 7γε μὴν 
καρδία σκπληροτέραν τε παὺὶ ἰνοδεστέραν; ὄζχει τὴ! οὐσίαν τῶν 
ἄλλων σπλάγχνων. φαίνεται γὰρ δπέ. ἐκείνων μὲν ἔν τῷ μεταξὺ 

τῶν ἀγγείων οὐσία᾽ τις αἵματος πεπηγότος, ἐπὶ δὲ τῆς πᾶρο 
δίας ἴγερ. φαίνονται στερεαὶ πολλαὶ μαπραὶ, [425]. χαϑά- 

ποι σοσί, ΑἹ το ποτ πη ρΟν σα. οἴϊαβ. {αἰ δυιβἀ δῆ τη: 
ἜΘ: ἰπέ1Πῦ;. ΟΠ. Ἰποτ 5. 1πᾶ6. ἀαϊουα αἰ Γογΐτηθα ἀϊδγ- 

ΤΉ ΟΟΙ5. ΘΟΥΤΘΡΈΙ δτιὺ ομο θυῖβ, “ἀτή Πἰταπραϊαῖτι Του ο  αγνέθβ. 

ΌΡοΥ, ᾳποᾶ νψοοαπέ, ὀγα το πποᾶϊοθ: ἔποοο Ῥυδθαϊξητα ςῖ; πθα 

Ἑδτάθχι Ἰπ810; 6} αϑάθηι Ἰ]ΟΟῚ 6[8 δυο απ (ποαπθ, Ηἱ8 ἵρῆβ 

τ ογα πουῖβ. Γποοὶ Ῥῖτι5 μάρϑὲ ποθι ρίμθμβ, «αὶ ἔδυαθη Ἠ6 τρί8 

αὐϊᾶθηι 1281 ἔποοὶ δ :. νϑίουϑβ πτιηο᾽ οἐϊάτη ΠΡ ΟΡ Τυτυ 40}61-- 

Ἰδηΐ, [πιο 66; 4ππὰ8 γαίῃ ἔποοὶ Γαΐ, 766 αποσαρ; οἱ; 6165 

εξ ἴεῆδβ οθπίθημιν., . Φ6οαν ἐβυῦθσι τη 811. [αθοΐ- πότι 617. Τ 6 πο 5 

αὖ ἐοίτ65 πιοῖϊ [ἀτι8 βοΐ, ἀϊΠ ρα δοθοσστη, Ῥυδο θν ἴμ.. 61Ὲ|-- 

᾿Πσπὶ;- ατιοά σέπτιβ ΓαΠΠτηη «πιόατιθ ζθοιν 6Π,. απο, αὕτη 66-- 

Ὑοαβ δἀθδυϊηξ, {ιοαϊτ ποοαυΐ,. - ἀπε σμαη δἸϊογτιγα. ΘΗ 

[τι τααῖτιβ Γποοῦβ ᾿ποῆς δὲ πιθιαπομο!οῖ8;, 1. Γαθ5:. ποῖ 

Ῥευίπᾶδ. [61415: , ον οοεία Γαθἤθπεα οοηαξ, υἱΓοθυῖρηβ, οαο-- 

ξατὶβ δὲ ἀπρίουθι δὲ Πρχοία. ἡναρὶ5:. 1115. Ἱ8ΏΊ6 116, -ΨΑΙΓΟΥΊΠ 

ἴῃ χηθᾶϊο, {μρβδηξία. «πδοἄδρι. Θεγ ὑτι ΟΠ ΘΕ [ϑη στήτιῖ5, 

αὐ ἴα οογᾶς. ἘΡσᾶθ ΙΓαμῖτν᾿ [οἰἀὰς χτι ίαθ. ἰοησαθ, αθπι- 

(ες 2 ᾿ 
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Εὰ. Ομᾶτε, ὟἹ. [425.} τ ἘΔ, Βα. ΤΥ. (ὅ54.} 

περ, ἔν τοῖς μυσὶν, αἷς περπτέπηγεν, ἥ σαρκώδης οὐσία. διό 
τινες αὐτὴν ἐν τῷ γένει τῶν μυῶν τάττουσιν, ὧν ἡ οὐσία τὸν 
ὄχκον ἐργάζεται τοῦ. σώματος ἡμῶν ἅπαντα καὶ τὴν ὀγομαζο-. 
μένην κυρίως σάρκα, τὴν. ἐπὶ τῶν ἱερείων ἐσϑιομένην. ἀλλ 
αΐ μὲν ἀρχαὶ τῶν μυῶν, , ὃς δὴ καὶ ἡ πεφαλὰς αὐτῶν ὀνομάζου- 
σε; ψευρωδέστεραί πώς εἶσιν, ἔκ τῶν δοτῶν, ὅϑεν ἄρχονται, 
συυδέσμους ἐκτέεφυκότας ἐνδιασπειρομένους αὐταῖς ἔχουσαι" 
φατὰ δὲ τὰς τελευτὰς οὗ καλούμενοι τένοντες ἀποφύονται. 
καὶ κατὰ τοῦτο νευρωδέστερα τὰ πέρατα τῶν μυῶν εἶσιν 
ἑκάτερα ̓  ̓ καϑάπερ τὸ. μέσον ἅπαν σαρκῶδες, ὃ δὴ παὶ τρο- 
φιμώτατόν ἔστι καὶ! καλεῖται σὰρξ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ 
ὁρώντων αὐτῶν τὰς ἶνας ὑπὸ λεπτότητος, αἵ ὃς τῶν συν- 
δέσμων καὶ τῶν γεύρων εἷς αὐτὴν διασπειρομένων ἐγένοντο. 
κῴπειδὴ. τρῦτο σάρκα καλεῖν ἔφϑασαν, εἰκότως ὀνομάζουσι 
μῦν τήν πἰ' ἀρχὴν καὶ. τὴν. τελευτὴν αὐτοῦ μόνας: ἔζει δὲ 
οὐχ οὕτως; ἄλλ ὅλως μὲν ὃ μῦς κατὰ μίαν. ἰδίαν περιγραφὴν 
ὁρᾶται χωριζόμενος ἀπὸ τῶν ἄλλων, ἐνεργεῖ δέ τιψα μίαν 
ἐνέργειαν. ἐκ τῶν προαιῤετικῶψ κινήσεων οὕτως γὰρ ὄνο- 

᾿ δαπιοάπηι {1 θ1τ|[Ὁ1}}18, οὗὐτοα 465 οάνποία [ΡΠ απέα σοποτο- 
νἱρ.. Ῥτοιπάθ [ἀπὲ φαΐ σοὺ ὅτι τη οα]ουτιτ βοπου 6 Σεροπαιέ, 

«πιοχτιαι (ΡΠ Αγνεϊα πη θῖν. σοι Πἤξαϊε σΟΥΡΟΥΊ5. ποῆχιὶ ἀπῖνετ- 

[αγῆ; δανγήδας, 4π86 Ῥγορυῖδ σατο ψοσδίαν, απᾶτα ἔπ σἹοξη18 

δαπχητίδ. Οαδίουπτι τυ ΓΟ] Όττιτι ΣΙ ποῖ ρα, απο οαριία απὸ- 

4ὰς νοδαηξ, αυδάαηπξομιιβ. πιδυνόστιπι Ὁ]τ|8 Ππαραπΐ, αἰ Γρογῇς 
'ῬΘΥ Ππαβο Ἰραιηθηβ, οΧ οὔθα5, τιπᾶς ζηϊετιπα Γαχυεπυπέ, οὐ; 
ΓᾺΡ οπίγθηλαη ἐθηαη65. Θχοσίιηναν, 4πὸ5 ϑοραπέ, (Ἑδυησῆθ ΟΡ 

ΦΌΩΣ οχέγειηαθ πγὰ ΓΟ ]ΟΥ πη ΡΥ 65 εαἰἰσίπατα πουνοῆογοα Γαπξ, 

Βοιξς δαιγοἴαπ, ᾳποᾶ “πρόϊυτι 6ἢ ἐοΐατη, αποᾶ οἱ χτπαχίπὸ 

πὐξνῖν: νοδαξα το σαΥῸ 410 ποτ θτ5, ἀυἱ ΒΡγαθ. ῥχὰς ἰδ- 

τη ναῦϑ ΤΠ Γρίσου υιϑαθατέ, 6 ΣΧ ΤΊραγηθιτιβ ποχυίσαπο ρῸῪ πᾶπα 

Ἰρευβ. ὁπαξαβ: ἀπαπιααθ ἨοῸ σαγπθτη 7ϑγὰ σοορουῖπὲ ποιηῖ- 

πᾶτθ, 7016 γηπ!ου]ατὴ σοσαπξ ρυϊποίρίιταν. Βτιΐτι8 δχεσετωστης- 
66 ἑἀπέμχη. ἀταπὶ ποι 118 [8 μαρϑὲ υϑ5; ὑθσατα χη Γοα τι 

ααϊάοην ἐσ 5. οἰτουπ οὐ ρουιθ ῬΥσρτῖα.. ατιαἄδη Γεραγδῖτιϑ 

ΦΟΡΩΣΕΩΣ ἃ 41118, 1ρ[6' τάιπῖθα. [πδυν. σαπᾶδην ἀσπομδιη ΟΡΙ 

ὋΣ γηοαρτ5 νΟΪασα χα, (π΄ Θμΐπϊ νοσάτιξ 48) ἃ πδέπγα!ρτι8 
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ἘΔ. Οματῖ, ὙἹ. [458.}. τ; Ἑάα. Βεῖ, ΤΡ. (654) 
μάζουσιψ αὐτὰς , ἀπὸ τῶν ἀπροσιρέτων τε καὶ φυσικῶν διο-: 
ῥιζόμενοε" τὰ μέρη, δ᾽ αὐτοῦ τὰς θη βεΡάξ ἔχει διαφοράς; 
ἐν δὲ τοῖς ἄκροις τῶν ζώων ὀλιγίστη μὲν ἔστι σὰρξ, τὸ πλεῖ: 
στον δ᾽ ὀστῶδές τε καὶ γευρῶδες, οὐχ ἕνεκα τοῦ περσαίρετι: 
κοῦ καλουμένου νεύρου, (μιαρὸν γὰρ᾽ τοῦτ᾽ αὐτοῦ ῦ,) ἀλλὰ τοῦ 

συνδετικοῦ, καὶ μεὲ αὐτὸ τοῦ τέγοντος μὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν 
“Ἑλλήνων : ἀπονευρώσεως δὲ ὑπὸ τῶν ὙΘΈΟΟΡ ἰατρῶν. ὄγο- 
μαζομέγου. γλίσχρα καὶ ἱκανῶς εἶσι καὶ: κολλώδη. ταῦϑ' ἕψης 
θέντα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ ἐξ αὐτῶν τροφή, τῆς δὲ αὐτῆς 
φύσεως καὶ τὰ περὶ τὰ χείλη μόρια τῶν τεεξζῶν ξώωγ'" "χλίσχρον 

μὲν γὰρ, οὗ μὴν παχύψ γε τὸν χυμὸν ἐργάζεται. δηλοῖ: δὲ 

καὶ ἦ ἕψησις , ἐπὶ πλεῖστον ἐξοιδίσκουσά τε χαὶ διαλύαυσα, τὰ 
τοιαῦτα σώματα. πεέφϑῆναί. γε μὴν πετήδεια" καὶ ταῦτα; ἐὐθὶ 
τὰ πτερὰ τῶν πτηνῶν ζώων τῷ ποινῷ λόγῳ τῶν γυμναῖ 
μένων σωμάτων" ἀπέριττα γὰρ πάντα ταῦτα, καϑάπερ τῶν 
ἀργούντων περιττώματικα. τό 7 μὴν. δέρμα τῶν λιπαρῶν 
ὑῶν, ὅταν ἑψηθῇ χαλῶς, πολλώδη.! μὲν ἔχει: καὶ λυταρὸν χυ- 

μὸν, οὐ μὴν ἱκαγῶς γε παχὺν, οὐδὲ πεττόμενον ὡσαύτως 

δὲ ἱπνοϊαηταν δ ἀϊνι[α5;) ρατῖθβ δυΐθην ἽΡΠτῖ5 μθοδιοιὰν αἱ ἍΗΞ 

ξεγοηαβ. Γοσππξατ, ὈῬόοΥσο Θχ δεῖ. ΔΗ ΠΤ Όχη. ῬΑΈΠ 

χη χη ατη 1168 σΑΥ Π15, ΟἸΤοὶ σου δ πον οῦ Ῥ]αΥ ναπν: τ|65 

αιο18 ἔθπιθα ΟΡ πορνάμι ψοἸ τη Δ Ὶ τποῦαθ ἀποίογομι, (ρατνὰϑ 
δπΐπὰ 15. 6[(,) [88 60 οἵέπι, «φαΐ ΘοΟΠΙ ρὲ, ἐθηάουεηιατδ ῬΓΔΘΕΟΣΞ 

δὰ, ποὺ ἃ νείουῖρεβ χηθα τοῖα νοραϊπχ 7. 8 γϑοθη οΥθτι5 δυο 

ΔΡΘΆΘΌΤΟΙθο5. πομαῖτιθ, ὙΠ οίάα μαθὸ ἐπρηιοσίοθ. δὲ. σ]α ποία 

Γαπὶ, ὉΔῚ οὔκα ξαθείΐ: αἴααο 1660 που οἴατ αἰμππ θα δθασ: 

Νοᾳας αὐΠτη 8. παῦίῖσαθ. ἔπη ροδοῆνιαμι - απϊηγα τιον ΠΑ ΡΥα; 

αἴας ᾿ϊ5 ̓ Ῥτορίηψαβ, τὰ ἡπε6 νἹοίάατη, γηΐπτιβ ΠΙδδὲ ὄγα Πάτα; 

Γποοαπα ϑοπουθηῖ: Ἰὰ αυοᾶ τ8ὶ εἸκαῖο, ἰρία. ἄβοϊάτοε, “α4τὰ 

μτ αϑοειηοα φούροτα μ᾽ αγήπτν πτεαπηϑίσεις δι ἀπ] οἸ ντευξαυ: 

(οποοοίίοτϊ ἑαύπθι μᾶθο «ποτα ᾿δοροτήπιοδα ἔασι, ϑἰῆνγα:: 

ππππαῦδ νο δ την αἷδθ, οοπτητη ἐχεγοιαἰοστιχη ΘΟΥ ΡΥ τε 

γΑΠοπ6; ἀπῖρρθ ἅπ|88 δχογοηιθηΐ5. νϑοδηΐ οὐητα, Ποιερ Πῖ5 

αϑυπάαηῖ, 4086 οἴὔοία Γαπί, ;Ίρτιίατη ἔαιπιότ ροΓ ΘΠ οτ ΠῚ 

οὐ 5. τΥοΡρο “Ἔτχα παρεῖ 1Π4 ατιίάοηι σηχέ πο τ Ῥαιραθηι- 

πα βαρουπι, αὶ πο ναϊᾶς οὐδη πῃ, πο τ, τί: ὀκίοῃταδ 



4 ΤΑΧΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ἘΥΧΥΜΙΑ͂Σ 

Ἐαᾶ: Οματε, ΨΙ, [425.}. ΐ Ἐκ. αἴ. ΤΥ. (54.555. 
τοῖς ἄκροις, ὥσπερ οὐδ᾽. -εὔχυμον ὁμοίως ἐκείγοιθ, ἀλλὰ πε- 
'φιτεωματικώτερον. «αχύχυμον δὲ. μόριόν ξυτί τοῦ ζώου καὶ 
6: ἐγκέφαλός τε καὶ δ' νωτιαῖος μυελός" . οὗ δ᾽ ἀδέγες μετρίως 

᾿ πριοῦτοι, “καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἵ, τῶν νέων ἵερείων ὄρχεις, κοι- 
ψὸν 76. δὴ αὶ τοῦτο. περὲ πάὐτων τῶν ἔν τοῖς ζώοις μορίων 
μεμνῆσθαί σε χρὴ, σχληρὰ μὲν καὶ ξηρὰ. καὶ. δύσπεπτα γί- 
ψεσϑαὶ τὰ τῶν πρεσβυτέρων ̓  ὑγρὰ δὲ καὶ. μαλακὰ καὶ διὰ 
τοῦξ᾽ ᾿εὐπεπτότερα. “τὰ; τῶν .γεώτέρων:;. πλὴν εἰ μὴ μετὰ 

: τὴν ἀποχύησίν εὐθὺς, ἐσϑίόδιτο". βλευνώδη γὰρ ἅπαντα ταῦ-: 

τὰν καὶ μάλιστα τῶν ὑγοστέροαν ἐχόντων. φύσει τὴν σάρκα, “χὰ- 
᾿ϑάπερ. ἀρνῶν -τε παὶ χὀίρων. ᾿ τὰ: δὲ τῶν. ἐρίφων τε καὶ μό- 
᾿ὀχώφ',,. ἐπξειδῇ ξηρότερα. φύσεν τὰ ζῶα : πἰολὺ βεσίω καὶ πρὸς 
πέψιν. δστεὶ. κοὺ πρὸς; τροφήν. οὕτως οὖν ἔχει χαὺ κατὰ τοὺς 

ὄρχεις τε καὶ τοὺς ἀδέναβ; οὐχ ἥκιστα: δὲ καὺ τὴν γλῶτταν" 
δστὶ γάρ πῶς καὶ ἤ, ταύτης φύσις (555) ἀδενώδης. οὗ “δ᾽ ἐν 

τοῖς τιτϑοῖς ἀδένεο; ὅταν ἂν αὑτοῖς. ἔχωσι τὸ χάλα, καλοῦν-- 

σοι μὲν οὔϑαταᾳ, παχύχυμον. δ᾽ εἰσὶν ἔδεσμα" παὺ εἰ τὸ ζῶον 

Ῥάύτο5.;. ᾿Ππίον Πρσποοαπεῖεν, απο] ο: Ρ]άτι6. τιθο 

φοαῖι6 Βομητη, δἰααθ. πάντη; [δἃ Θχούθμαβη ξένια τα ρίβ: Ῥδτ5 

6 Τὰ: δηλ 611. σραῖῃ ὐαφοῖ, ρονθρυπτε απσατθ. δὲ. ἤρίπια 115. τπθιν 

ἀΆ116.. 4165 τηϑαϊοονεξθν τβττξ οἱ π]αθ, αἴαπβ οΡ 14 νἱοῖί-- 

χραυμ. ΠΟ 116 τιον ΘΠ] τη ἐεο8. ΠΙσἁ Θιΐτ, 11. ΓΤ Ἢ 

616. πηΐγουῆδβ. απϊνηδή ἤτιην. ραν ρτι5. σπου ηῖ δ. σον, ἄἅπιτ 

γ85Ποοαβαμθ δνδθύθγα 830 -δοησοοίοηϊ, ΤΕ) 6165: ἀδίαϊο οου-- 

ἐϑοίουαχην -- Ἡπιτα 1185. υΘΟλθτγα, Δ0 11011695... 6Ὲ.. ατιαθ. ΟΡ» 14. ἔτοῖ- 

1.|5 οὐηποοα πϑγιῖτι, Πππγά ται, αἱ 6} δα ἤΠαϊγη ματέσ. δἄδη- 

ΤΌΥ “τι πιὰ τη οίαθ: Θηλῖθα ἢ πε, ῥυϑοίον εἶπα. δι π)αΠπιτη, 

4π88 Ἰπιιιίτοτα οατπα φταθᾶϊξα Γαπΐ παίαγα, σα] τιδιιοα! 8ρπο-: 

γῖχα οαπῸ οἵδ 0 ῬουοθΠουππ; πϑιὴ. πορᾶογτπη δὲ νἱμα!ουστη; 

4ποᾷ διηΐμιαῖα με βοοίοτα πιδίπτα [πξ, Ἰοπ 56. τηδρὶ5 οἱ: οοῃ-- 

φοοίομ!- δοροιηγποία 6 δὲ αἰπηθηο ὀχ ρομᾶο, Αά Θηη 4ο 1 

γλοάταῃ [6 185. προ ἴπ, ἐθβίθτιβ. δὲ οἹαπατη 5, τἴθο ππΐμτι5 πὶ 

Ἰππισαᾶς Π8πὶ θέ Βυ)μ5. παῖατα δ]τατιὸ ᾿Ῥοῖο δἰαπαμτοία εἤ. 

ΜΒγηυηδυτη ψΈγῸ σἸαιδηῖδθ,: ἀάττη ἴδο πὶ ἴδ φομειπθηΐ, προρα 

ψοσφηΐαν, οἴρηπι δαέρι Ῥυαϑδηξ οταίϊατη; οἱ ἤφαϊᾶθπι θ616 
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ἘΔ: Ομᾶτε. ΨΙ. [455, 456] ᾿ Ἐκ. ΒΑΓ, τ΄. (655.) 
εὐεκτοῦν ᾿εἴη, παὺ ἡ ἔξ αὐτῶν τροφὴ πολλή τε ἅμα “αἱ ε-- 
χυμος γίγεται. [436] καὶ γάρ τοι καὶ - τοῦτο τῶν ποινῶν ὃν 

ἄμεινον. ἅπαξ ἀκούσαντά σε πρόχειρον᾽ ἔχειν τῇ μνήμῃ; '2έ: 
γραπται γοῦν ὑπὸ πάντων ἰατρῶν. περὶ γάλαστος, ὧς εὔχυ- 
μότατον εἴη. καὶ διὰ τοῦτό. τινες ἡγοῦνται τοὺς. ἐν πρεύμονε 
ἴσχοντας ἕλκος ὕπὸ μόνου τούτον ϑεραπεύεσθϑαι, πρὸ“ τοῦ 
μέγα δηλονότι καὶ τυλῶδες. αὐτὸ γενέσϑαι. τὸ δὲ τῆς γυναϊθ 

χὸς, ὡς ἂν οἰκεῖόν τε καὶ ἐς τῆς αὐτῆς φύσεως ἡμῖν: ὑτεάρχον; 
ἐπαιψοῦσι πρὸ τῶν ἄλλων. εἴς τὰ φϑινώδη πάϑη. καὶ: ἄλλοι 
“μέν. τινες ἰατροὶ, καὶ μάλεστα Εὐρυφῶν. τε καὶ “ἩἬρόδοτοε; 
ἀξιοῦσί γε ϑηλάζειν, ὥσπερ τὰ παιδία τὴν γυναῦκα,. τοὺ 
οὕτως ἔχοντας" ἐχπεσὸν γὰρ τῶν πιτϑῶν εὐθέως. ἀποβάλλει 

τι τῇ ὀἰχείας. ἀρετῆς. εὔδηλον οὖν; ὅτι πάντων ἐδεσμάτων 
ὡς. εὐχυμότατον σεροφέκριταί;: μάλιστα: μὲν ὑπὸ “τούτωι; "οὐχ 
ἥκιστα δὲ γσαὺ τῶν ἄλλων ὀσυθδθις; "Ὁ δὲ κοιψὸν ἔφην; οὐκ 
ἐπὶ τῷδε μόνον, ἀλλὰ, “αἱ πολλοῖο: ἄλλοις: ἐδέσμασι “7:3 
γώσψειν χρῆναι; τοῦτο δὴ αὐ λέξω. τῶν μὲν εὐερτικῶν ζώων 

Ἰια]ιδπγη. υιΐπλαῖ Γαϑυῖς,, τατΠππη΄ ἱπάθ Ὁ βομΐ [ποοΐ ἀπ πξπς 

Ἕστα : ΘΧῚ 1: οἔουῖμι Πθ6 ἀποσας; «τι 6 Χ. 115. δἴ αἀπαθ᾿ π 

τυλῖνψου τα. Ῥγοπιποίοττιν, Ῥυδοίαξ, [615] :δτιαξετην ῬΥ όσα 9 

Ῥίατα ΒΆΡουΘ Ἰηθηηουΐα, 60 «ἰάθη ΟΡ νηΐ οἰ [αοοῖτ 

ΟΠ Ρτ15. τηθ 15. Του ραχη. τϑρουΐξιν, αἰατιο Ἰάθο. Γαμε, αὐ 

Θχιαταθηί, ἀαΐθτιδ5 τι]οτιβ ἀπ Ῥυβημοῖο ἔπουτ; ῬΟΙα, ΓὉ]Ο τι }ὰ8 

τι [οπᾶτῖ, ἀπιυηξάποξ δαξθατιατη τα σηῦχη ἃ’ δὲ ᾿οΘ]]Ο αν (Ππαξς 

ΜΌΒΘΡΥΘ Ῥουτο 140, τιῦ Φαγο ]ονο δ] πιβάϑπιαιιθ. ποι βοιτην αἱοὲ 

“ἕαναρ, οαοίουῖ5 Ῥγυδθίουτιπε δα ταί βοο5: αἴἴδοῖαβ οπτ ΔΗ} ἀτία 

ἄδην τηϑῦ τοὶ, τιπ νορο. ἜΤ Ῥ ΒΟ ἔπ ΠΟΥ τηΐ5: οὐ Ἡδγοδοξιβὲ 

αἴητιθ 106. «ἰἴδοίιβ. ρυαθοῖριυτξ, τατΠδυ 18. τπδηγητατα 1πζάτι τὶ 

αἶτα οχτισαηΐ,  φαομέαηα, τἰξ τη δύ 5 ΡΥ Ταγττατ΄ ΘΧΌΪΔΙ, Ὁ γῸ 5 

Ῥυῖαθ. [Δουπέδεῖβ. πη Π1} ἀδρενᾶδε, 5. ἘΠῚ “τά πι6᾽ ταδυ ἔϑῆτχμα; 

160. οἴΠ515 γϑ! υ15,. τὰτὖ ΟΡ ΕτΩΣ Οπηηξαχηι [ποῖ Ῥυδϑιαύαμν ἐπ 18} 

Βόστθι ατηάθηη. Ῥ αδοίρτιθ, 66 Τηΐητπ8: ἑατιθτι ΔΗ ΟΥτμ 1; φαοῦπιδ 

Ἰηϑαισοχαῖα ἡπάϊοῖο,  Οαδίενταα απο 4 οδβδηνιβ. [οῖτι! ὅρους 

ἴεγς ποῖ 6. 15. Γοτάμι, οα οἔαμι ἄς ϑάτ15. 1118: ἀλ!5, Τὰ 

ἀμ σου [απ 7αμ. δοῦρα. - Ἀμμ θοππτ Ρδπο. απάθχη παριΐο- 
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ἘΔ. ὉΒατε. ΥΙ, [456,1 τποΣ Ἔ,, Βαῖ, τν. 255.) 

εὔχυμόν ἔστι τὸ γἄλα, τὸ δὲ᾽ Τῶν καἀχεκτικῶν ὡσαύτως. τῷ 
κἄτα τὸ. ζῶον αἵματι κακόχυμον᾽ οὐ γὰῤ Φὐδέχεται, πακοχύ- 
μου τοῦ πταντὸς σώματος ὄντος, εὔχυμον «εἶναι τὸ γάλα: διὰ 
τοῦτ. ἔφην; ; ἐπὶ τῶν εὐεκτούντων ζώων ἄριστον μὲν εἶναι 
τὸ γάλα πρὸς εὐχυμίαν" οὕτως δὲ καὶ τοὺς ̓ἀδένας., αὐτούς 
ἤετούτους, ἐν οἷο τὸ γάλα περιέχεται, κα τοὺς ὄλλους ἐν τοῖς 

ὑχιειψοῦῖρ ζώοις εὐχύμουβ εἶνάι᾽ κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόχον 
ἥπάρ᾽ τε καὶ ὄρχεις. οὐδὲ γὰρ ταῦτα τοῖς κακοχύμοις ἐστὲ 
ζώοις εὔχυμα". διὰ τοῦτο. δὲ οὐδὲ τοῖς γεγηρακόσιν' οὐδὲν " 
γὰρ «τούτων, εὔχυμον." "ὅσα δ᾽ ἔτι θηλάζει ζῶα, τῆς μητρὸς 
αὐτῶν ἐχούσης “εὔχυμον. :χάλα, - ταῦτα “αἱ τοῖς ἄλλοις μὲν 
ἄπάσι μορίοις ὁ ἄῤιστά διάπειται σφῶν αὐτῶν, ᾿εὔχυμον δ᾽ ἔχει 
καὶ Σὸ ἧπαρ. ὁποῖον δέ τινα χυμὰν γεννᾷ ταλλὰ μόριᾶ τῶν 
ξῴων» ν᾽ ὀλίγον ὃ Δ ἜΒΕΗΥ εἰρήσεται᾽ νυνὶ γὰρ, ἐπειδὴ περὺ τῶν 
παχυχύμων ἠῤξάμην διέρχεσθαι, πρότερον εὔλογόν ἔστιν, ἐπὶ 
τὴν τελευτὴν αὐτῶν. ἀγαγόντα τὸν λόγον, οὕτως ἐπὶ τἄλλα 
μεταβαίνειν. ̓  ὀλίγων οὖν ξὲ ὄντων τοιούτων; ἐπὶ αὐτὰ βα- 
διοῦμαι, διορίζων ἂν αὐτοῖς τὰ κοκόχυμα τῶν εὐχύμων" αὕτη 

χυιη 146 Βοπὶ Γἀσοὶ 666; - 8: πια16 Ἠαἱξοτίαπι Ὑιοσν αἰετοῦ, ἴαμα 

Δὐϊπι8115. Γατιρτιῖβ, ταα]!; πιθαπθ ϑηΐη Βοσΐ ροΐοίς, αὖ, ἀατιηι τη δ] 

Γαροί σογρτιβ ἑοξαῖ Τα 1, ΒοιΣ Παροῖ γερονίαίου ἰαο. Ἑδτη ΟΡ 
χει: αἸπίτητι5, Ἰπὶ Ῥ6η6.: ΠΘΌ1 15. ΔΗ Δ ΠῬτι5. ορέμυπιηι. 68. δὰ 

Γαροῖ Ῥοχίταϊοιν 1.6: : Θοἀθπιαιθ: πηοᾶο. ὁ] για 145 Γποοῖ Ῥόμὰ 

οἵδ, ομτ 685. 1ρ[485;. φάθ: 14 σοπ πο πί, ἔπη, 41165, ατια8 ἀπ|-- 

χηδταὶ [ἀπουθη Γυππξ, - Ἑδάθιῃ γτάΐϊουο [6 Βαβρθηΐ Ἰ6οῦτ δὸ 

ἰοῆε5: ποῖα τι μαθο πάθη) ἴῃ Ὁ: [ποοὶ δυπνδ τυ 5, ῬΌΠῸ 

φομπἤαπεαοοο, 1ἀδος 6:60 Ὧν δοίαῖθ ρτ ον θοῖῖβ, ατίουτιην α111-- 

1ππὰ Ῥοπὶ [ποοί. δῦ; δηϊηναῖία πίοι, απαϑοπηααδ. δ διηη παῖ 

Ἰαοϊοητῖα; δαυϊᾶσιῃ Βὸπὶ Ἱποοὶ Ῥδύθπηβἴδο Πί, ἱρία αυα 

4148 Ῥατῖδθβ οὔγπθβ; ἢ ̓ απίδηᾶο 4185, αθθοίαβ ορίπιπθ πιαροπί, 

του 6 γῸ 7θομα Ῥόμ1 Ταοοῖ, ΟΠ Αὐήπηαητηιι ῬοΥΥο Ῥαγἕεβ “τ ]1-- 

αὐάθ᾽ ου͵τιϑηιοῦιϊ Γποοὰ. Ῥτορίρδην, Ῥααϊο Ροῇ ἀϊοοίμτ; 

χαιπιο  οπΐτη;, ρΟ  ατιαιη: ὁοθρὶ ἄς οναῖα Γαροὶ  οἱΡ15. αἸΠΌνοσο, [ἀ-- 

Ἐμιβ Τπουῖξ, ἱπιροῆτο ρυϊαβ ογδέϊομι μμῖο ἥπθ, ἢ ἀθμνμη δά 

811ὰ ἐγαπῆτε. - Ῥαιοα ἀρίδατ. απ τοϊϊαθα ἢπὸ Ἀτιτιβπιοάϊ, 

͵απὰ πὸ δᾷ δὰ οὐπέδγαμι, αξατιὲ 68 δίς (δοουυαη, 4τ|48 Ἰη8} 
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ἘΔ. Οματε, ΨΊ, [426.} ; ἢ ἘΚ, Βαΐ, τν. (955.) 

᾿χὰρ ἥ χρεία τοῦ γῦν ἡμῖν ἀνϑομένου λόγου, σκοπὸν ἔχοντος, 
εὐχυμίαν μὲν ἔργάζεσϑαι, φεύγειν δὲ κακοχυμίαν. ἐπεὶ δὲ, 
ὡς κατ ἀρχὰς εἶπον, ἡ τῶν παχυχύμων ἐδεσμάτων οὐσία δυσ-- 
διάπψευστόν τε τὸ σῶμα κατασκευᾶζει καί τινας ἐμφθάξεις 
ἐργάζεται, καὶ μάλιστα καϑ' ἧπάρ τε καὶ νεφροὺς, διὰ τοῦτο 
συνεβούλευον ἀφίστασϑαι τῆς διηνεκοῦς χρήσεως αὐτῶν, εὖ καὶ 
τῶν εὐχύμων. εἴη. τὰ μὲν γὰρ κακόχυμα παντὶ τρόπῳ φευ- 
ατέον, ἐάν τε παχεῖς, ἐάν τὲ λεπτοὺς ἐργάζηται τοὺς ἐν ἡμῖν 
χυμούς. εἴρηται δὲ χαὶ ὅτι μόνοις τοῖς σφοδρῶς γυβναζομέ- 

γοῖδ,) ξὰὼν καὶ τὰ σπλάγχνα μὴ κακῶς ῆ φύσει κατεσκευασμέ-: 
γα, δυνατόν ἔστιν ἂν τοῖο παχυχύμοις τε καὶ γλίσχροις ἐδέσμα- 
σὲ διατρίβουσι μὴ βλάήτεσϑαι, τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδενί. - τῶν 
τοίνυν παχυχύμων ἐδεσμάτων ἐστὶ καὺ τὸ τῶν βαλά ἄνων γένος 
ἑκατέρων, δαὶ ἐ ἐπὺ ταῖς δρυσὶ γίνονται καὶ ὅσαι τῶν Φοι- 
γίκων εἰσὶν ὃ παρπός. ὀνομάζουσιν δ᾽ οἱ ἄνϑρωποι τὰ μὲν 
τῶν φοινίκων) ὁμωγύμως αὐτῷ τῷ φυτῷ φοίνριάς, ὅσαι 
δ᾽. ἐπὸ ταῖς δρυσὶ, τὰς μὲν καὶ τοῖς ἀγϑρώποις ἤδέως ἐσϑιο: 

μένας καστανέας, ἔγιαι δὲ χαστάγια κατὰ τὸ πκαχούμενον οὖ 

Γαροὶ Γαπΐ, αὖ 115, αὰδα Ῥοηὶ, δαπίάδηι 18. πὲ οὐδ ουβ, αππταῖας 

ἈΌΤΙΟ ὙΠΟ ΠΥΉΌΥ,, τ 5, ρτοροπῖο δὶ μος ἴρορο, πὶ ἔμοοὶ θοη1--" 

ἰαΐοτα ἱπνομαΐ, νἱτεῖ τη δα. Οπογήδτῃ δυυΐθηι, ἸΤΟΊΓΠ 1η1-- 

ἕἰο αϊπκί, εἰουθηϊόυτιγη Γαι απ, ααθ γα! Γασοὶ [απΐ, οοΥ- 

Ῥὰ5 Δϑρυβ ῬορΙρίταΡΠ 6. τάδε ὁὲ ὁρῆχπομοσεβ «Πα ὰ5. ἔδοῖξ, 

ῬΟΙΠχηθτη Ἰθοίπουῖδ᾽ ἀο τόπθπι, Ἰδοῖοο δοηΓ]ΕΡατῆ, τι 81-- 

Βάπτιβ εἴϊεὶ θοτιηη ἀ[ἀ5, δἴδυυ θοπὸ οἴδπε [πόσο ρταθάϊία; : 

πδηι (86 11681}1 [ποοὶ- [απὶ, Ταρσίοᾶδ ῬΥΟΥ[α5, οὐδ οβ. δα 16-- 

παδδνὸ ἤποοοβ ποῆγοβ ἐβοῖδης. γάτα ΠΙμἅ 4ποααα ἀὐκίηηβ, 

μῖ5; φαὶ [δ γϑμθιπθηΐοΣ δχθγοοπί, ΠΟοΥδ. οἷζγα πόκατα, ἢ νἱ- 

ἤδεντα ργδβίουθα Παριδυίπξ θὲπθ παΐαγα σομξαΐα, οΥαΠη5 

νἱοιαΐδαπο οἱδῖ5. ροαρηΐον τ, οδδίθυουα δπιύθμχ ὙΠ]. 

Ἰρίταν ἴπῖο ΟΡ ΑΠῚ [θοαὶ οθο5 ρ]αῇ ἀϊτηὶ σθητι5 τιεραμηαπθ οἰ, 

ἄτα απὰ5 ἀποοίι5 Ῥγοάποι, ἀπδηι ἀπα6 ρδϊππανθτη ἔγποῖαβ 

ΓαηΡ: νοοδπίανθ, ρδἰπιᾶττιηὶ σα 465. δοᾶδθπι, (πὸ ἀΥΡΟΤΘΠΙ; 

Ὥομμθ ῬΆ]η85, 48 νεγῸ απ Θ 5. ἔδγῖ, οἴθτιπΣ που ἶθτι5 

{μανο Ῥτδορθηΐοδ σαϊαγοα5, ἀιυϊάδῃι σαίαηεα πϑαΐγο σομθ- 
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ἘΔ. Οματε. ΨῈ. [420. 457. ἘΔ: Βαῖ. Τγ. (685. 
δέτερον. γένος". οἵ γε μὴν ἐμοὶ πολῖταε, καϑάπερ οὖν καὶ ἄλλοι 
τῶν ὃν 4σίᾳ, Σαρδιανάς τε καὶ “ευπήνας ὀνομάζόυσιν αὐτὰς 

ἀπὸ τῶν χωρίων, ἔν οἷς πλεῖσται. γενψῶνταιί. τὸ μὲν οὖν 
ἕτερον τῶν ὀνομάτων τούτων. εὔδηλόν ἔσέιν ἀπὸ τέγος γέ- 
7ονε" 1[427] .«Ζευκῆγαι. δὲ ἀπὸ χωρίου τινὸς, ἕν τῷ ὄρει τῇ, 
Ἴδῃ τὴν προσωνυμέαν. ἐσχήκασεν, ὃ  πληϑυντικῶς ὀνομάζουσιν 
παραπλησίως τῷ Θῆβαι... «ταῦταθ μὲν οὖν τὰς βαλάνους, ὥς 

ἔφην ,. ξσϑίουσιν οὗ ἄνθρωποι" ποτὲ ὠμὰς, ξγίοτε δὲ ὁ οπτῶνς- 

τες ἢ ἕψοντες. αἱ δ᾽ ἄλλαι προμήκεις. μέν εἶσι. “ατὰ τὸ σχῆ- 

μα παραπλησίως ταῖς. τῶν. φοινίκων, ἔδεαμα. δ᾽ ὑσὶ μᾶλλον ἢ 
ἀγϑοώποις οἰκεῖον, ὄχοις ἂν μή τις. ἀνάγκη μεγάλη καταλάβῃ 
τῆς. ἐδωδῆς αὐτῶν" ὃν. χὰρ τοῖς. μεγάλοις λιμοῖς καὶ τοῦτο 

συμβαίψει,. τὰς δὲ τῶν. πρίνων βαλάνους » ἃς ἀκύλους ὁ 6»ο-- 

μάξουσιν. Ἕλληνεβ,. εἰσὺ “δὲ; σέρυφναὺ καὶ σχληραὺ. καὺ διὰ 

τοῦτ᾽ ἀηδεῖς, κἄν πξῳϑός. τις: προσφέρηξαι; δυσπέπτους καὶ 
παχυχύμους. οὔσας. φυλάττεσθαι χρή-- πρόδηλον δ᾽, ὅτε τοῦ 

. στύφοντος χυμοῦ διαφοραί τιψέρ. εἶσε κἀτὰ τὸ. μᾶλλόν τε καὶ 
ἧττον, ὃ ἀὐστηρός τε καὶ στρυφνὸς, ξηλελυμένης μὲν ὃν τοῖς 
αὐστηροῖς, ἐπιτεταμένης δ᾽ ἂν τοῖς στρυφγοῖς τῆς στυφούσης 

γ6,. τι νοσαμῦ;. οὐ68; ἕάτηθη, βοιιξ, ΤΉ ἀαοατδ 4886. ἱποῦ]άς; 

τΘορ ἀἴαγ85. 685: ΔΡΌ6Π]8ηὲ δὲ ξιθοθηαβ 8 ΧΟΡ ΟΡ 113, 1 ατῖθη5 

Ἡ7Ά1086. 1166. Ῥτονθηίυμαξ, -. Αἴατθ δ ἔθυπτη αὐυΐδομι σοραβαῖο- 

ΤῈ]... 0. ΟΡ Του π18.. οἵδ, πἀτιᾷς Ῥυοξβθΐθμ πὲ: αἱ Τιϑαφεμδο 4 

1οθο φυιοάδπι τηοηξῖβ. 1498. Ἱιοπθποϊ πα δηι, Γου τα 6. Γ[παΐ,. φαθμ 
ῬΊαΣΑΙΣ πταηθτο σροϑχξ,, τι ΤΉΘβ46.. - Ἐτσο. σαιιᾶθ5, βουί 
αὐπκῖρημβ,, Ἡτι ππβυηο τ πππιο. οὐτπᾶδ5 δάτεηΐξ Ἡομνῖτθ5, το 4{{65, 

ἰατθράμτῃ οἰἴπα5:; 8168 γϑῦο; 4πὲ6 Β΄ στα, τιξ ἴῃ ραϊτηαϊ5, ΟΡ τ 

Ἰοηρα. ὁθυπταγέμτ, οἶθτι5 βππξ [α]]Ὲ}5. τπχδρ5,. {παι Πομηλπῖρτιβ, 

αὐροταχηοᾶτι5, πϊΠ αὶ απθπαο Παντη Ἡ 5. Τησγτιαΐ ἩΘΟΘΙΆΥ τι8 

να]46; 1ᾷ «ιοᾶ ἐπ πιαπίνηα ἔθτηθ τὰῦα νϑυπέ. ΠΙσμγ ῬΟΥΤΟ 

βἰαπα65 (Οταθοὶ ἀκύλους σοσαπῖ), «86, απῆογαθ δος ἄπιδο, 

Ἰάδοφπθο ᾿πΐπανθβ {ππΣ, σἱΐατο οσρϑάϊε, τῖὺς σομσοοεου ἄνους 

[πΐδ5.86 οὐδ [ποοΐ, οἴ δηηῇ ατ|15. ΕΠ 185 Γαμηδί. Οποά δαΐεπν 

πἢγξησοπῖῖβ ἐποοὶ ἀηογθπέξαθ χαδθάξν ππξ ἀπῆθγιιβ δὲ δοοῦτ 

Βα χη870715, πα] ΠΟΥ βατιθ γαϊϊους, Ῥουίρίουπτ εἤ, αἴνίησοηίθ 

ᾳααπξαίο γϑηι ἤογϑ ἴῃ ααπογο, ΠοσεΣ ἔῃ. 6οουθο ἱηΐθηῇοτε ἧι- 
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Έ Δ, ὍΠΒατε, ΨΙ. [457.} ἙΛ, Βεῖ, ΤΥ, (255.) 
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ποιότητος, ἄλλ ὅσον γε τῶν βαλάγων αἵ ἄκυλοι στρυφγότε- 
θαι; τοσοῦτον τῶν καστανίων αἱ βάλανοι. πάνυ γὰρ ἄσϑε- 
γῇ ταῦτα τὴν στύφουσαν ἔζει ποιότητα, τῶν παχυχύμων ἐδε- 
σμάτων ὄντα ταῖς: ἄλλαις. βαλάμοις ὡσαύτως, ἄλλ ἧττόν τε 

στεχνοῖ τὴν γαστέρα καὶ μᾶλλον ἐκείνων πέττεται καὺ. οὐδ᾽. 
ε΄. ἜΡΟΝ ΄ ἜΣ τ , ᾿ ι ͵ 
ὅλως -δστὺ κοκόχυμα. . φυλάττεσϑαι δὲ δηλονότι χρὴ παὶ τού-- 

τῶν τὸ πλήῆϑος, οὐ μόνον ὅτι παχύχυμόν ἔστι. πολλοῖς τῶν, 
εἰρημένων ὡσαύτως, ἄλλ᾽ ὅτι καὶ στεγνωτικὰ τῆς ποιλίας. «καὶ, 
δύσπεπτα χαὺ φυσώδη.. τῶν δὲ φοινίχων ὃ καρπὸς, ὃν ἔφην 

Ἵ 3᾽ ΄ Ὁ ς ΄, ΒΡ 
ἅπαντας “Ἑλληνας. ὀνομάζειν φοίνικας ὁμωνύμως τῷ δένδρῳ, 
στύφοντός τε ἅμα καὶ γλυχέος χυμοῦ μετέχει. τινὲς δὲ τῶν 
γεωτέρων ἰατρῶν. ἐν συνϑέτῳ προσηγορίᾳ φοινιχοβαλάνους. 
ὀνομάζουσιν αὐτοὺς, οὐ μὴν παρᾶ γε τοῖς παλαιοῖς Ἕλμησιν 

εὗρον τοὔνομα". φοινίκων γὰρ ξπκεῖγοι βαλάνους τὸν καρπὸν 
τοῦτον, οὖ φοίγεσας,: οὐδὲ. φοινικοβαλάγους ὀνομάζουσιν. 
3ὴ 22 3 ῃ 5 “ ΠΣ ος Ὑτω ᾿ἧ τ' ἐκ 
ἀλλ οὗ προχειται νῦν, ἡμῖν ὀνόματα. διαστέλλεσθαι, σχολὴν, 

ἀγόντων ἀνθοώπων σπούϑασμα, καὶ τούτων οὐ πάντων, ἄλ,. 

ἐοπΐα,. 864 «παπίο, οΙδηαίθτιβ ἀσουῖραα, πιαρίδ5, ἕατιξ ΔοΥΉ, ἴδηντ, 
ἴο, ἔατιθ. τηαρὶ5 σ]αη 685. οαἤαυδῖβ; μ86. πδηστιθ, δἰ Τπροηΐθσ, 

4ααϊ αἴθην. τ θοί τη. σα]ᾶθ Ῥοπιάόπε,. φαμππι ἀηΐου ΟΥΑΙ, 

Ταοοὶ οἴ 05 Ππῦ ποῖ αἰτῖου, αἴαθα 41166. 5]αγιά65; σεηίγθα, ἴᾳ--, 

ὙΠ ΘῺ. γα 5. α ἤχ Τα στιηῖ δ," απαπ 4106 γ86 11166; “1 ΟΠΠ1π5. ὁοηοο-- 

φασπταν, τπιθο τ} [πο] φαϊσαπάτη ορείπθπε. Αἴατθ Πδυππι 

ἰάγαθα ἀποαα86. ἔπρίθηᾶθ. οορί8, ΠΟ. 60 (Ὁ]π1γ,. (το 46ατι6; 

8ο' ἀϊρίοντιτα ρίθρασας, οὐδ ἔποοὶ ππΐ, [δα οδτι αιοᾷ νοη- 

ἔγοα ἤπαμπΐ δὲ ἀθουθ δοποοαπαμπΐατι,, ᾿ δδτισηατιθ. ΡΥ θου θϑηΐ, 

Οαοίθυτιτη ρδἸπηάττν ἔγιποξβ, απ6 πὶ; ΟἸΠΏ65,. (ΠῈ} αἰ κίπιτ5) 

ἀτπιοῖο ΘΚ ΦθοΥΘ. ποἶη6. ῬΑΙτητια5 σοραι δ ἤτϊπσθηΐι5. ὅτ|1-- 

οἰβάπθ, [προ ραυοθρ5 οἷ, ϑππὶ οκ τϑοοπεϊουίρυιβ, ταθαϊοῖβ, 

«αϊ 665 Ουαθοθ φοινικοβαλάνους ἀρρε]16πΐὶ νοοθ οοϊπροδία; 

πιΘ4α6. ἴδιο νοϑίθυοθβ “σγαθορβ 116 πουρηα 8 Ἰησαπῖο, 111 

δηΐμη Ῥρυιοΐαια ᾿τιπ ῬΑ] τάττη οἰδτιᾶθ5 σοοδτττ, ποπ φοίψε 

κας, δπΐ φοινικοβαλάνους. ογτμη Ῥεοροῖία ποΡῖ5. μοο ἔθπν- 

ῬοΥσθ πρὶ οἱ ποιηΐητιηι ΟΠ ποἴο,. 488 βου θ5. πὶ οἷο 

ἀορομῖρτιβ (ἐπα 10 ἢξ, πθαὰθ ᾿ἷ5 ομμηῖβρηβ, [οα 1158 ἑαῃέαγῃ, αυϊτ 
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Ἐάὰ. ΟἸιατι. Ί. [427.] ΕΚ. Βα, ΤΥ. (ὅ55.) 

ὅσοι τῇ παλαιᾷ τῶν ᾿Αττικῶν ἐγνώκασι χρῆσϑαι φωνῇ. τοῦ 
δ᾽ ὑγιαίνειν ἅπαντες μὲν ἄνθρωποι. δέονται, δύνανται δ᾽ οὐ 

πάντες, ὡς χρὴ; διαιτᾶσϑαι δὲ ἀκρασίαν , ἢ ἀοχολίαν, ἢ 
ἄγνοιαν ὧν χρὴ ποιεῖν. ἀλλ᾽ ὅσοι καὶ γνῶναι δύνανται δίαι-- 

ταν ὑχιεινὴν, καὺ ζῆν κατ' αὐτὴν προήρηνται, τούτοις τόδε τὸ 
γράμμα σύγκειται. κατὰ μὲν τὰς ἀκύλους. τε καὶ τὰς τῶν 
δρυῶν βαλάνους καὶ τὰ καστάγια τοῖς κατὰ μέρος δένδροις 
οὗ μεγάλη τις διαφορὰ τοῦ βσθποῦ ) κατὰ δὲ τοὺς φοίνικας 

ἀξιόλογος. εἶ χὰρ παραβάλλοις τὸν “ἰγύπτιον φοίνικα, σκλη-- 
ρὸν καὶ αὐστηρὸν χαὺ ξηρὸν ὄντα, τῷ παλουμένῳ πᾶτητῷ, 
)λυκεῖ μὲν ἱτάνῶς ὄντι, βραχείας δὲ μετέχοντε στύψεως, ἔγαν- 
τίαν ἔχειν σοι δόξουσι τὴν φύσιν. οὗ δ᾽ ἄλλοι “μεταξὺ τού- 
τῶν. εἰσὶν, οἵ μὲν μᾶλλον , οἱ δ᾽ ἧττον αὐστηφότητός τε καὶ 

)λυκύτητος μετέχοντες. ὃ δ᾽ ἐξ αὐτῶν χυμὸς παχύς τέ ἔστι 
καὶ ῥᾳδίως ἐμφραττόμενος ἥπατι. καὶ γάρ τοὶ καὶ τοῦτο περὺ 
τῶν παχυχύμων τε καὶ γλυκέων ἐδεσμάτων ἐπίστασϑαί τε καὺ 

μεμνῆσθαι καλὸν, ὡς ἥπατός τὲ καὶ σπληνὸς ἀμ θα Έ,δὲ ὃ 

. 

ν»5. Παϊπξατα οἷ, τὸ υϑεενθαβ ΑΕ δου ἄτα ψ σα π]15 αἰδηξαν. 

᾿αῤοϊαπτάΐθ σατο Ομγη685. φαίάοπι Οραβ παροηΐ, πθασθ ἔδιπθη 

ὁμλῆθ5, ἡπαίσια ἀορογεηΐ, [οσγατα νἱοίαβ σδϊϊοπθια ροίπηὶ 

Ὁ} 1η οι ρθε ται, δπΐ πϑροῖα, δα θογττη, αἴᾶθ ρουαροηᾶα 

οἴδηξ, Ἰρπογανίίατι, ἀαϊθαπατθ νοτο [ΑἸ ΠΌγθτη νἱοξα5 γδἕο-- 

611 1Π 6] σου ἀπδιη,ν Βυἤτιδατδ 1Θσίθα5 σἱνοπάπτῃ. ΠΡῸΣ εἴα 

᾿ βοϊαδευπί, 815 ΠΡΕΣ μῖς σοχιρομίίαθ. [Ι͂ἢ δον ἐρίου δὲ 

ααθυοπατη 5] η ἀἴθτι5. οἵ σα δι οῖ5. ρυτνα τη ῬΥῸ δὐθοσαχα ἀ1- 

νου πεδία τοι τη] ξαχα ἱπι61} 1π Ῥέποῖα αἰ ΓοΥἹ παΐνιῖβ, δὲ 1π Ρ81-- 

ἔπτ}15 πο, χαοᾶ τηδτῖξο ποίθξασ. Νά ἢ Αδρυρίίαβ5 Ῥ81-- 

χ Ὁ }85: 4πε8 ἄμπγαθ, ἀπαῆοθγαθ δ Ποοᾶθ μαρθηΐαν, 115, 4ὰᾶ5 

Ῥαϊθέαβ νοοαπὲ, οοτέμ]οῦῖβ, απᾶ6 ρυδθάμ]οθβ [απξ, 86 τπιοᾶϊοδ 

ῥβαθίονβθα δῇυϊησαπί, σνἱαοῦὶ ῬοΠΙμΐ οουΐνανία ἱπίου [6 68 

παΐατα Ῥγαθατίδο; 1146 δαϊθηι ΠαΥτὴ ἴῃ τηθᾶϊο Ἰοοατ ει", 
ᾳαδε πιβήονϑμ πιϊπογαανα τὺ βου  αέθτι αὐτὶ ἀμ]οοἀίποτα ΔΓ - 

ἐϊοῖρεπε, πατυσπαπθ ΓΠΟΟΠ8 ΟΥ̓ [8 6[Ε δὲ {πὶ [86 116 76 οι ὁὈ- 

ἤνααὶ. ΠΙπᾷ εδπΐην ἄς ἀπϊοίθτις ἂς -ογαίῃ (ἀδοΐ οἱδ᾽5 [οἱ δη-- 

ἀσηι δὸ πιοπιουῖα [ογναμάτημ; Βοστπι [6 Π1σθῈ. ἔπσόο 16 ΟΥ̓ 5 
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ἘΛ. Οματε. ΨΙ. [ά57. 458.}. ἙΑ. Βαῖ. ΤΥ, (655. 556.) 
ἐξ αὐτῶν ἔστι χυμός. εἶ δὲ καὶ βραχεῖά τις ἀρχὴ φλεγμονῆς 
εἴη κατὰ τὰ σπλάγχνα, ταύτην αὐξάνουσιν ἱκανῶς, ὥσπερ γε 
καὶ τἀςπνευματώσεις καὶ τὰς σκιῤῥώδεις διαϑέσεις τεταροξύνου-- 
σιὶ καὶ δηλονότι καΐ τὰς τῶν ἀποστημάτων γενέσεις. ἀλλ ἴσως 
ταῦτα ποῤῥώτερον καὶ τῆς ὑγιεινῆς διαίτης ἐστὶν, ἧς μόριον 
ὁ προπείμενος ἐκδιδάσκει λόγος. ἐπὶ αὐτὰ οὖν αὖϑις ἴωμεν, 

ὅσα τῶν παχυχύμων ἐστὶ καὶ γλυκέων ἐδεσμάτων προστιϑέν- 
τερ᾿ [428] ἔνια μὲν γὰρ αὐτῶν (656) παχύχυμα μόνον ἐστὶν, 
ὥὡσπὲρ ἡ φάπῆ, γλίσχρα δ᾽ ἄλλα, καϑάπερ ἥ μαλάχη, τινὰ 
δ᾽ ἄμφω πέπονθεν, ὥσπερ τά 8' ὑπὶ “Αριστοτέλους ὀστρακπό-- 
δερμα καλούμενα καὶ τὰ μαλάκια. : 

Κεφ. ἔ. αλλίστη δὲ τροφὴ τοῖς σώμασιν ἡμῶν 
ἀπὸ τῶν μήτε παχυχύμων, μήτε γλίσχρων, ἐξ ὧν αἷμα σύμ- 
μέτρον τῇ συστάσει γεννᾶται. μοχϑηρὸν γοῦν ἔστι. καὶ τὸ 
λίαν λεπτόν" βραχείας γὰρ οὔσης τῆς ἔξ αὐτοῦ τροφῆς, 
ἀσϑενῇ καὶ ἰσχνὰ  ίνεται τὰ οὕτω διαιτώμενα σώματα. κἀλ: 
λιστὰ τοίνυν εἷς ὑγείαν ἐστὺν ἐδέσματα τὰ μέσην ἔχοντα τῶν 
εἰρημένων τὴν φύσιν, ὡς μηδὲν ἐπικρατεῖν ἔν αὐτοῖς ἰσχυρῶς 

. 80 6158 νὴα5 πηροαϊνί. Οτιοῦ ἢ ν᾽ Γοογα ῬΕϊδρτηοτια ργαθέοσεα 

ἼΆΡοόγατο Ῥδαϊτι ὀοορευϊηΐ, μᾶπο ἐρίδιι ν 8146 δδετιιρειΐ, Πο- 

ὨΏ ἴαμπα 1Π|αΐομθβ αἰδοίπιβημθ [οἰγυμοο8 δὲ δρίοϑ απ 6χ-- 

ΟΥΪτΙΒ ἀυυτίαυῖ, Αἴατπο ἤδοὺ Ἰσηρῖτιβ ἔουίαίθ ἃ [8] ΠΟΥ} στοίει 

γϑοοίϊευϊπξ, οαὐα5 ρατέθπι ᾿πΠταΐτιθ ποδὶ ἔδυμηο οἄοοθξ. 

ἘυΥΓαβ Ἰριϊαν θα ἀρργδάϊδηναν, δαδαηνιβατιθ τ ΘΙ πι08᾽ οὐδ [ἢ 

ἀαϊοίβαιθ [ποσὶ οἷροβ: [απ δηΐτ φυϊάδη 6 Χ 115, φαΐριβ ογαῖ- 

Γὰ5 ἑδηξατητη οο [ποστ5 1 Πὲ, τιὶ Ἰ6πῈ, φυϊδδτη δπιέθυη ν οί 

Γατΐ, τι ταῖν; φαϊριυβάδτη τιέγατη ατι6 1π 6, απο σοητι8 ὑηΐ, 

απάθ Ανπποῦοθ]ε5 οἤγδοοάουηια ἰείξαοοθα εξ πιο Πία ἀΡῬε]]αῖ. 

Ο4ρ. Υ. Ορξπηνπμα οοποϊπδΐαν ΔΠτηδηΐητα οοΥ̓Ροσῖ 

ὨΟΙΧΟ 6Χ 115, απιδθ πϑαπα οτα!ῇ, πθατα σ᾽ ποῦ ΓασΟΙ απ, 

πᾶς [τιστιῖβ σε πεγοίθν οΟμ ἢ τ ΣηΘἸΟΟΥΒ: τῶι πὶ ἐδ- 

τ. ναϊάς Πί, ὙἱΠο δ΄ οαγία ὕπουῖδ, απππιὶ 61) ΘΧΊρυ απ 

εχ ἴοσ δἰπποηΐαη οοηῆθέ, ἐθθοῦ]]α ἂὸ τηδοϊοπία ἥππὲὶ 

ἘοΥΡοῦα, 4πὲ6 ἢ πιύχϊπιέογ. Ορᾶχη ρίαν δᾶ ᾿ποοϊανηΐ- 

ταΐοτα ἔδοτε ΟῚ, 601 ἡηθάϊάπηι ἱπέου' Ῥυδθαϊςξοβ παίτιταπε 

(ον 18 Γανέ, τὲ 1.1] ἠπ 15 ΨἸΓΟΙΑΣ τα]άθ ἀπὲ δ αποῦ οστιρο- 



782 ΤΧΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΕΥΧΥΜΙΑ͂Σ᾽ 

ἘλΔ. Ομασε, ΨΊ. [48] Ἔδ. 841. ΥΥ, (656) 
γλέοχρον ; “μήξ αὖ τὸ πολλῶδες. ἀλλὰ παὶ τὸ τελέως ψαϑυ-- 
ρὸν, ὡς μηδὲ! τοὐλάχιστον ἐ ἔζειν χυμοῦ κολλώδους, μοχϑηρ ὄν. 

οὗ χοῦν ἔξ ἐλύμου τέ καὶ “κέγχρου σκευαζόμενοι τῶν ἄρτων 
ἐγγὺς ἥκουσι τοῦ δόξαι, τινὰ ψάμμον ἤῆ τέφραν ἐσϑίέειν. διὸ 

“καὺ δεῖται τὸ γιγνόμενον ἔξ αὐτῶν ἔτνος, ὥσπερ γε καὶ 
ἢ λέκιϑος,. ὅπασι τοῖξἢ λιταροῖξ τε καὶ γλίσχροις μεμίχϑαι. 

ολίπτος τε οὖν συῶν χαὺ στέαρ αἰγῶν, ἔλαιον καὶ γάλα προ- 

βάτων ἢ ἴχτ: ἐπιβάλλοντες αὐτοῖς “οἵ χατὰ τοῦς ἀγῤροὺς 

ξσϑίουσιν. ἔτνος οὖν ὀγομάζω. τὸ δώ τῶν ἐρειχϑέντων 
υπρίων τε καὶ χεδρόπων σκευαζόμενον, λέπεϑον δὲ τὸ ἔξ 
τῶν ἀλεσϑέντων ἄλευρον ἑψόμενον ἔν ὕδατι, προσεμβαλλο- 
μένου τινὸς λίπους. ἔνια δὲ τῶν ἐδεσμάτων αὐτὰ μὲν 
ξῷ, ξαυτῶν δρώμενα πρὸ τοῦ τῆς οἰκείας τυχεῖν παρα- 

σκευῆς, εἴτ οὖν δὲ ἑψήσεως εἴτε καὶ δὲ ὀπτήσεως ἢ τη- 
γανίσεως, ἢ καὶ διὰ μόνης βρέξεως; σκληρὰ καὶ γεώδη φαί- 

εψετάι,. βοεχόμενα δὲ ἢ ἑψόμενα μαλακὰ; πχαϑάπερ ἐν μὲν 
“τοῖς σιτηροῖς σπέρμασι πριϑαὴ καὶ πυροὺ, τῶν δ᾽ ἐπὲ 
"δένδροις γεννωμένων καρπῶν ὁΐ κῶνοι. σ«τροσέχειν οὖν σε 
χοὴ κἄν τούτῳ τὸν γοῦν, οὐ μόνον ὅταν εἷς ξένην ἀφικό- 

χοῖ. ϑ6ᾶ δὲ [αγητηο ἔνια θΠς, Πσ πὲ Ὠ1}1] τθποοϊ β᾽σπποῦ [πος 
οἰ, Ῥυαντστ ἔπεχῖξ. Ῥαπδβ οοτίθ, απ 6χ Ῥϑηΐοο δὲ τη 

οοἠδοίπηξαν, σαθπηη ΘαἹξ απ|5, ἀγδπδτη Ῥγοροιποάτπμῃι δι; 

οἴποσθι τηδηθδυα ΠῚ νἱάοίησ. Οπδϑηπόθγο οἱ σαθτι δίμιοβ 

ΟΣ Ἠϊ δομποῖίατ,, αποπιαδηποάπηῃ οἱ ἰθοϊετι5., 1115 ρἡπρυία 

᾿οιηΐα δὲ νἱΐοιάα ρουτηϊπκία δ ὁροσίει. ῬΌΠΙοὶ απο; δα- 

͵θοΐα [πὶ5 Ῥιπρπθαϊπθ δὲ σαρυαυᾶτη δᾶΐρα, δἄππέ ᾿δθοὸ οατὰ 

ΟΥ1Π0 Ῥαβαΐονθ Ἰδοίθ. Ἐξποβ ἀρρϑῖϊο, αποᾶ ὃχ ἀθο : 8. 

Ἐρθῆβατιθ Ἰθρτιηηδ8 ραγδΐαν, ἰΘοϊξητιηι το! ξουτση ἔατ]- 

ἁιδγῃ ἀίπι8 οἸἴκατη, δα ῥ᾽προ δΠςπο. Ῥουτὸ οἷβοβ 4108: 

ἄστη ἢ δοη ἄθνθβ, δηξθατιαμη Ἰορίδνιανν ΡΥ δθρδυθ οσθμι 80": 

ααἰγανξ, ἄγε 68. δἤπαπάο, ἤὥνγθ αἴαιιᾶο, νε δϊροπᾶο, ἤν 

ἴοῖα υπδθονα οι οοχϊη δε, ἔουτδὶ 1 6ὸ ἀστὶ ἀρρατοπὲ; ἢ 

᾿ΨΕΙῸ ΤΩ ΟΟ ΘΗ αΥ; δαΐ ἀεοσαᾳπαηΐην, 1201165;: Ου]τιβγα τ! ἴα- 

ἴον Τγυχηθηΐαοθαβ ἔγασοβ μπογάθατμι 6 οἱ ὑυϊίοταμι, Ταΐου ἀτ- 

Ῥουθο8 σϑγῸ ἕτιοίπιβ ττιοϊδὶ ρητϑὶ, ἘΠῚ Ἰρίταγ δηἤτι8. ΕἸΡῚ ΤΟΙ 

 φαοαθο Βτῖο᾽ αἀαΒιρόπάπ5, πο (Ὀ]ππὶ ἀασία ἴῃ δἸίθπατα τορος 



ΧΑ͂Ι. ΚΑΚΟΧΥΙΙΖΙ ΤΡΟΦΩΝ. ἷ ,85 

ἘΠ. ΟΠάτΕ. ΥΙ. [428,} ἘΠ. Βεῖ, τγ: (656. 
βενος “χώραν ἐσϑίξιν᾽ τι μέ ἕλλῃς ἄηϑες,. ἀλλὰ καὶ παρ᾿ ἡμῖν 
αὐτοῖς, προπειρώμενον ἑκάστου τῆς φύσεως. ἐν τῷ διαβρέχειν 
ὕδατι μόνῳ χωρὶς ἑψήσεως, ἢ σὺν ἑψήσει τε: καὶ ὀπτήσει. 
τὰ μὲν γὰρ εἴς ὄγκον ἐξαιρόμενα τῶν σπερμάτων ἤ ὅλως 
τῶν καρπῶν, ἀποβάλλοντα ταχέως τὴν ἀρχαίαν σχληρότητα 
καὶ: ξηρότητα, μεϑιστάμενά τε πρὸς τὸ μαλακώτερον καὶ ὑγρό: 
τέρον ἀμείνω πάγτ' ἐστὶ, τὰ δὲ φυλάττοντα τὸν ἔμστροσθϑεν 
ὄγκον. ἅμα τῇ. σκληρ θότητι χείρω... καἱὲ “γὰρ δύσπεπτα τὰ 
τοιαῦτα καὶ γεώδη ταῖς οὐσίαις ἐστὶν, ὡς μόγερ αἱματοῦσϑαι, 
δεόμενα ῥωμαλέας δυνάμεως, εἶς τὴν ἂν τῷ. σώματι ̓ κατεργα- 
σίαν ἕν τῷ πέττεσϑαι κατὰ γαστέρα καὶ καϑ' ἧπάρ τε: καὺ 
φλέβας αἵματοῦσϑαι. ἀποτυγχάνει μὲν οὖν ἑκατέρων τῶν 
ἐνεργειῶν ἐν τοῖς ἀσϑενέσι σώμασι καὶ γὰρ χυμὸς ἔκ τῶν τοι- 
οὕτων ἐδεσμάτων ὃ καλούμενος. ὠμὸς γίχνεέαι; ἔφ: ᾧ -νόσοι 
«ταντοῖασι συψίστανται. ἐπεὺ δὲ καϑ' ἕκαστον. εἶδος καρποῦ 

πολλή τίς ἔστιν ἡ. διαφορὰ, προβορέχειν ἀξιῶ σε. καὶ προέψειν 
ἐνίοτε τῶν. μελλόντων ξσϑίεσϑαί τινα, πεῖραν ἀσφαλῆ λαμ- 
βάνοντα τῆς φύσεως αὐτῶν. ὁ γοῦν ἐμὸς πατήρ, ἐπιμελὴς ὧν 

ἤθη, ᾿ἀοἸαίιι8. οἱδανῃ Ἰη Γποέτιττι Δα παπν Γαϊρἑαττιθ 68) τούτη. 

οἰΐατα ἀρτιᾶ πιὸ8 Ἴρ[ὁ5, τὲ τοί οὔζιιβαμθ. χιαξασαιι ῬΣΙαθ. τα πΐο5 

δαπαθ [Ο]1π|5. ππδοθυδίϊουβ οἵἶΐτα ἀβοοοίζουιθηι, δὰ συπα ἄδοο- 

ἀϊουιϑ ϑξϊατι ἅττα δὲ αἰαϊζουιθ, ϑϑπιίσιδ θηΐνη, ατι8θ ᾿πξπτηθ-- 

[σαπῇ, Ῥετιοΐαβατο, - Πατπίδογη οἱ Πίνδον ἀτιυ ἴθγη εἰς Ποοϊξαΐθην 

οἷτο δχπδηΐ, δο τη τ παϊηοιι δὲ Πυτητ αἸξαΐθη δοατίγαπέ, -τη6-- 

ποτα οὐηῖα μαραπίαν, ἀοθίευϊουα σθσο, ᾳπδθ ξαγιόυθηι Γατιμὰ 

δὲ ἀπτιείθμλ τοπηδπξ, τὶ αιαθ αἰ που] Υ οομοοσααιέαν δ 

- Παρ ἤδητία. ἔθυσα σοπθηΐ, ἢ τιξ ἀθρυϑ ἴῃ [ἀτισυΐνιθα σϑιεξδτι-- 

ἐπν) νἱστθτιβασιθ οσθατΐ ργαθν 115, τὐ πῃ ΘΟΥ̓ΡΟΥΘ σοπήϊοίατ-- 

ἴα, ἄσχι θὰ σϑηΐου σοποοατῖῖ οἵ ἃ 7βοοσο νϑηΐδασα ἴῃ [δη-- 

δαϊπομι νογίπηΐαῦ.  Ορογθ Ἰΐαστιθ πίσοσπθ ἔπι δηίπιν' ἴα 

. ΩΡ ΘΟΠΠ10 φοῦρονος [ποϑτι8. δπξμη 6Χ ἨΠ Π5ΠΊΟΩῚ οἿΡ18 Ῥγονθ- 

τῖξ, οΥτιᾶτιην {πθηὰ σοσδηΐ, τητᾶθ ΤΟΥΣ σθητ8 οὐηπ6 αχὶ δῦ, 

Ὁπουΐαπν. ᾿ξαατι6 1 πη α] ἀθαπ6 Ῥεοέπ5. ἤρθοῖθ τα θ] 016 Χχ πὲ} 

αὐουίσηθη, ρυῖπβ τηβοεζοηίπ απδοάδτη. δὲ ἱπίουάπην ἄδδο-- 

ηαδηΐιν ὈΟμΓΉ]0 ΘΟΥ1,. 4886 ᾿Θἄεπάα Βηξ, τι δοχέπτη ἤαΐ 

(6 Τρ[οσαχ; παίαχα ρϑγιουϊατα.  Ῥαΐος αυϊᾶθηι πλδτιϑ; ὑϑύσπι. 
» 
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ἘΔ, ΟΒ τε. ΨΙ, [438, . 4291 ἘΔ. Βε1. ΤΥ. (656. : 

στερὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ ἀμύγδαλα ὀὕτως ἐδοκίμασε καὶ κάρυα τὰ 
μεγάλα παὺ τὰ σμειρὰ Ποντικά τε καὶ λεπτοκάρυα. τὴν, αὐτὴν 
δὲ [429] βάσανον ἐποιεῖτο. καὺ τῶν λαχάνων ̓ ὁσαύτως δὲ 

- αὶ τῶν κυάμων καὺ πίσσῶν καὶ λαϑύρων καὶ ὶ ϑέρμων, ὠχρῶν 
τε καὶ δολίχων, ἅπάντωον τὲ τῶν τοιούτων, ἢ βρέχων, ἢ ἤ προ- 
έψων,, εἶϑ' δρῶν, εἷς ὅσον ἐξοιδύσπετο. περὶ δὲ τῆς πτισά- 
»η9 τί δεῖ καὶ λέγειν; ἤδη χὰρ τοῦτο. καὶ οἵ παῖδες ἵ ἴσασιν, 
ὡς ἡ μὲν ὀγκουμέγη ταχέως ἀρίστη; μοχϑηρὰ δ᾽ ἡ χρόνῳ πολ- 
λῷ βραχὺν ὄγκον ἴσχουσά. τήκεται γὰρ ἥ προτέρα δηϑεῖσα 
καὶ γίνεται χυλὸς, ἡ δ᾽ ἑτέρα δυστηπτός τ' ἐστὶ καὶ σκληρὰ 
διαμένει, βραχύτατον ἀνιεῖσα χυλόν. ἔνια δὲ τῶν 4ημητρίων 
σπερμάτων οὐδ᾽ “λως ὀγκοῦσϑαι πέφυκεν ἕψόμενα" αξηλής. 
φασι δ᾽ ἀτέραμνα. τὰ τοιαῦτα τῶν παλαϊῶν Ἑλλήνων ἔνιοι, 

οὕτως οὖν καὶ τοὐς πυροὺς ὃ ἐμὸς πατὴρ ἐδοκίμαζε χαὺ προσ- 
ἔτι τῷ πλήϑει τῶν ἀλεύρων᾽ οὗ μὲν γὰρ ἀγαϑοὶ πλεῖστον 

ἄλευρον ἐργάζονται, οὗ μοχϑηροὶ δ᾽. ὀλίγον. μὴ τοίνυν μηδὲ 
σὺ κατὰ τὸ πάρεργον ἀπούσῃς ὧν λέγω. κοινός τε γὰρ ὃ 

Ἄάυπτα Πυαίοῖαβ, Ποὺ ῥαοῖο ΔΊ 4145. ἡποατπα Ῥυοραβαΐ, 
πΘΕΒ4 6 Ἑαγη χη Δ ΡΊ.65, ὕπαιη ῬᾶΥγ5, Ῥομί6685 [ΟΠ16δὲ εἴ ἅν6]-- 

1αηα5. [άθην δα! πρεραὲ ο]εσῖριβ ποσί Ἔχ ρου χαθηΐθσ, ζ6-: 

05, γΡ15, οἰσαυοιτῖ5, Ταρῖτῖ5, οοἶνῖβ, ἄο]1ομῖ5. δὲ τ ᾳαὶβ 14 
ΒΘητι8 ΟὨΊ1}0115») ἸΩΘΟΘΥΔΙΒ ὈΤΤῸΒ 1175, δτΐ 6Ἰ1χί5, ἀεϊπάο, 

αυδπίομι ἵπηηθίσεγθπξ, Ἰηρθοῖο (141 “που πη δἰείπιθε ρε- 

ἔατιαβ χωθηηλη {86 2 1ἃ δηῖτη Ὧ6 ῬτεΥΣ αὐϊάθιη Ἰρυοσαηΐ, οπι- 
τῖσυη τηδχῖτηθ Θομηθπαυῖ, απ86 δίνη ἀπίπιυο οὶ, σομπῖτα 

ἀυρτοθανῖ, 486 Ἰοηρο ἐεαρουα σχίσιν ἐππηονθηι δοααΐττες 

Ῥυΐου δηλ 11 Πααοίοϊξ δὲ 1 ποι 4011, δ]ίογα νἱκ το ]- 

ῬατΑΡΙΗς εἴ οἵ, σασπ 1η ἀπχτθ ρου θέ, ῥῬδυχ  ]αΊατα οὐαμ 

Ὑὸὼ σαϊὰ Γπροῖ γοπηῖξς. ϑ1Ὲ} ἰάχπθη ἴπι ΓΘπυμυῖθτι8 Οευθα1:- 
Ῥθ5 φυδράδηι, φαδὲ ἡδίαγα γηϊηΐτης ἐπίπυιθίοαδ. Οταθοῖ 
εχ νείευῖρηβ φαϊδαπη νοσατατξ μδοο ἱπδοχηϊα. Αα πππς 

Ῥίαπο τηοδθι ἰγείσπτι αποατια ἘΧΡΙοσαραξ σεηϊίοῦ,, ἕαυλπδο- 

46 «ὦ Πᾶροο οορία; Ὀομπθηι δὨΐπὶ απο εἢ, {αγίπαθ νἱμι 

γφη]έαι δα], φαοᾶ νεῦο πια] στα, ρϑποατα. ΟἸδιπόρσοπι 81- 

Ἡρθαΐεν ἐρίδ. φιοζῃθ, αἴας. ἀἰχημ 18, δα πα: ΠΟΙ τ ΟΣ 



ΚΑῚ ΚΑΚΟΧΥΙΤΙΑ͂Σ ΤΕΌΦΩΝ, 1785 

ἘΔ: Ὁματῖ. ΜΤ: [439.] τ, ἘΠ. ΒΔΓ, ΤᾺ (656) 
λόγος ἐστὶν ἁπάντων. μὲν. σπερμάτῶν. ἁπάντων δὲ καρπῶν, 
ὅσους ἀποϑέσϑαι. δυνατόν ἔστω, ξξητασμένος τε καὶ 'κεκριΞ- 
μένος ὑπ᾽. ἐμοῦ τε: καὶ τοῦ πατρὸς ἔν χρόνῳ πολλῷ: καὶ πείῤίς 
μακρᾷ. δῆλον δ᾽, ὅτε καὶ τοῦδ καρποὺς εἴς ἀπόϑεσεν ἐπετηξ 
δείουϑ. λέγω τοὺς πρὶν σαπῆναε. ξηραινομένους. ἔνιοι -μὲν 

γὰρ οὐχ ὑπομέγουσι τοῦτο; καθάπερ τὰ μόρα παὶ οὗ καλού- 
μεγὸι πέπονές τέ. καὶ μηλοπέπονες, εὖτε τε Ἱερσικὰ; )-παὶ 
ὅσα τούτοις ξστὰ παραπλήσια" τφϑάγει: γὰρ σήπεσϑαει, πτρὴὶν, 
Ξηρανϑῆναι. πολοκύνϑας μὴν εἶρ λεπτά: μόρια τέβμιψοντες: 8 

ραΐνουσιν. ἔνιοι, παϑάπερ γεκαὶ τὰς κοιλίας ἄλλοι. χαὶ γνώϊ. 
θισμα δὲ τοῦ μοχϑηρὸν εὖναι τὸν ᾿μυκήτην μέγιστον: νομίζουσι 
τὸ ΕΠ θῆσθε μὴ. δύνασθαι. “περὶ; δὲ τῶν κοκκυμήλων, τί 
δεῖ χαὶ λέγειν: οὐδεὶς γὰρ ἀγνοεῖ τὴ» ἀπόϑεσιν αὐτῶν οὐξ 
ἐν, Δαμασκῷ μόνον ̓  ἢ “κατὰ τὴν “οσπανίαν;. ἀλλὰ. καὶ: ἐπῆρ 
ἡμῖν γιγνομένην. “ὥστ᾽ ὀλίχιστοι τῶν καρπῶν εἶσιν" οἵ μὴ 
δυνάμενοι ξηρανϑῆναι;. πλὴν πέπονερ, ὐὖο΄ ἔφην, : “καὶ μηλοιτές 

στογες; τὰ τ΄ “ρμενιακὰ καὶ τὰ “Περσικὰ. 5. καὶ σερεκύκες τεσρὰ 
“Ῥωμαίοις ὀνομαζόμενα. καὶ γὰρ τὰ σῦκα ξηρανϑέντα ΠΑ : 

5 ΡΒ ἜΡΕΣΒ ΧΟΙ͂ ΘΟΎΘΙΤΟΣΙΟ 55 ΣΡΙ͂Σ 

ἐμπῖπι δα Γογηῖτια οτητῖα ταῖϊο μαθο ῬοΥ ποῦ Ῥρποξαβαπι6; α11055 

ρυπίαπα ᾿αηἄθιη τΈροποχ ρο 8: ἃ πδτῆ" ὁρὸ--Ῥαξε πθ᾽ δχῃ5. ὁ 
Ῥβοτᾷ το 8ο' ἀϊεπα ὀχρου πῆ Ἐχριοτάξαπν μαϊρ ϊχητις δῈ 

βαυαίατα. Ῥόγγο οἸατιμη ςἢ, ξετιοίαδβ, τιῦ τϑρομὶ ροιμξ, 1865: 

608 1π6:805 6Π{6 ἄϊοθχο, απ, απϑοατιαῖνι τοί δαυῖ; ΟΠ φανείς; 

ἴχμτι πιαταῆτιθ: 4πΐ Ἰοο ἴδυτο ποι ροίπηῦ; ἀξ ἀπονδ 66 τῇ “ΡῈ 3 

Ῥοι65. δὲ πιϑορθροπδβ᾽ ψοσαπίμ, Ἐπ ΒόγΠθα, δὲς πο ΌμΩΞ 

4ὰ8 Ἠΐβ Γππξ Ππν11α,, 4π|α6 Ῥυΐα5,) ἀπά Ποθείρατ; ᾿ τι 6 

Σουιῖ. ηπηΐξ. ἴατηθη ατι] ποι 85 ἀπ΄ τη βτοΐᾶ " ἔρῸ 8 ΘΟ γ9 

οἰ 65 δχ!οδομξ, 4111 οἱἔστ]05.. Ἐπ σῸ5 αὐξάθια τα ὸ 5. Εἴτα, τἴγρο 

ἀϊοίαπι 1π46 Γππΐ τηαχτηνατη οθη[ϑηΐ;, φαοᾶ Βόοανὶ πδατίβατε: 

Νδηι ἅ6. ῥστιηΐβ ἀπ] αἰεὶ ἀἴσθυς 2. 4η86 τιο πϊσᾶσ: θδῃ18-- 

ἴοι, δὐπὲ ἴι Ἡτραηῖα, σϑύμπιι οεΐαπι ἀρτιᾶ' 1108 τϑροτῆ: ταριητιφ 

οἵδ οὶ ἡσποτϑέ,. Ποτέ πὶ ἐρασΉβι8. ρατιοι Πηηΐ (υξ, “χοῦ Ποσατῖ 

ὩΟῺ Ροῆιπξ, χορ 5. ρθροηῖριϑ᾽ (πὶ ἀϊχάνον8) δὲ ἀπθσρερο-ὶ 
ΙΡτιΒ, δὲ Αὐτηρηΐαςῖβ, οἱ Ῥορ ο15,. δὲ 115. ἡτια 6 ΒΟ ΤΊΘΗΣΙ ῥχαθί. 

Θροία νοσδιτξ, Του ποιηάπθ 1Ρ 888. ἀποΐβῖδ᾽ Πσσαξαδ μϑΡᾶτις: 

ΟΑΥΕΝΟΒ ἜΟΜ. νῖς δῦά44 



7 46. ΤΑΗΝΟΥ. ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΧΥΜΤΩ͂Σ 

ἙΔ. ΟΒᾶσι. ψΙ. Τάω91 Ἐᾶ; ῬαΙ. ΤΥ. (5:05 

᾿μένει;»:καὶ οὗ σιξυοὶ ταῖς πολοχύνϑαις ὡσαύτως. ἀλλὰ. καὶ 

ταῦτα τοῦ χειμῶνος. εἷς: χρείαν ἀγόμενα τὴν αὐτὴν. ἐξέτασιν 
δέχεται: τὰ μὲν. γὰἀδιταχέως. ἐν ὕδατι τεγγόμενα, καὶ χωρὶ 

ἑψήσεως καὶ σῦν ἐχείνη, κάλλίστα τῶν ὁμοειδῶν ἐ ἔστι, τὰ δ᾽ 

ἐν πτολλῷ χρόνῳ τοῦτο πάσχοντα καὶ μιαρὸν ἐπιδιδόντα: ποῖς 

ὄγκοις: μοχϑηρά. γίγνωσκε. τοίνυν οὐ μόγον εἰς πέψιν ἀμεΐ- 

γῳ τὰ ἐαχέως οἴδισκόμενα τῶν ἐδεσμάτων; ἀλλὰ “αὶ πρὸς εὐχυ- 
μίαν,. ἧς ἕνεκα τὰ κατὰ τουτὶ τὸ γθάμμα λέγεται πάντα, καὶ 

τὰ: βελτίω φύσει τὰ ταχέως ἐξογμιούμενα, ιδίότε πέττεται μᾶϊ.- 
λον κἀὺ ἀμείνους, γεννᾷ χυμούς... οὐδὲν. χὰρ. οὕτως εἰς εὐχυμίαν 

“συντελεῖ “τῶσιν ἐδέσμασι; ὥς τὸ πεφϑῆναι. καλῶς ἐν τῇ, χΊα- 

στρί.-- χαὺ γὰρ τὴν δευτέραν. “αἱ, τρίτην ὑξέψαι ἐπιδέχεται μᾶλ- 

λὸν ταῦτα. «ἔμαϑες δὲ; δε δευτέρα, μὲν πέψις. ἐν ἡπατί τε 
καὶ «φλεψὶ, γίγνεται, τρίτη. δὲ καϑ' ἕκάστον. τῶν “τρεφομένων 
μορίων; ἧς ἕνεκα τῶν προτέρων δυόδῖν δεόμεθα. τρέφεται 
,μδο 780, ὅσα τρέφεται, τῶν τρεφόντων. αὐτὰ μεταβαλλομένων 

ἀατὰ: τρότσο,! ἡ οὐειρηθρον ἐοῖς τρεφομένοις" Ὑιαβῇ» ᾿ 

ποῖ Ὁ ΘυουΙ ΠΟ 65 ΠΟΙ͂ προ δο ὀεροσεῖιε, θυρες μος Ὡς 

ἀαοαπθ πγϑηιθ, απαχα πΓα1 «ἀμΙρθηΐαν, δα θαπάθηι πηοατπι 

ΘΑΡΙοναη δ. σραλτίς τ; Οὐδ ᾿θηΐήι, οἷο ΘΚ δάτια τῆφοδυιδίζοχιθμι 

οαΡρΙ πη, βνθ. 66. Θἴ1κθ5,. ἢνε γῆ] ΗἾτα6, Βοιϊξοίθ οἡτισάθηι ρος 

οἷοῖ σαθίοῖα, νἱπουηῖ; νἰ οία. ὕοσο Γαπῖ, αὐὔρα5 Ἰοήσο, ἔεπη-: 

ῬΟΣδ 18. ΘΟΕ πριΐ, ἕπτ ἘατπΟΥ 5 πλἐπ πλτιπι, Θο αἱ ττιῦ.. - ϑοῖτο 

Ἰσίξυας ΦΕΡΟ5, «αὶ οὐἕο ᾿ξ οἰ ουμη, “ἥσοχι [ο]θτη δα σομπσοαίιεη-- 

ἄσπι ρφίϊονοβ ἴθ, [64’ δα βισοὶ θέαι Ῥομϊξαΐθα; ουἦτι5 5γα-- 

ἴα. πασιία: ἐνδοξδηξτ- ἢο6 ΠΡτΟ; 6Π δηΐπι  θογιπη, 4π86 ἢ4-: 

παι: 1π Ἑαταοῦ 618. ἃ Γαγ σαν; Ἡαἴτιγα, πιϑ] τοῦ, αὐιοα εἰ 481 Πππ8 

οφῃθος αλλ ξατν οἱ Ἰαυ δε οΥ 65. Γαοςφο8 Ῥυοογεοηΐξ. -ΝΊΒΠ. δα 

ἀθάτις, “88. [ποσὶ Ῥοπήοίομι ἴβοῖε ἴῃ; Οἱ ὲβ. οὐππῖθι5,, παι  β 

ῬΙΟΡς; ἴα ψάπἐ  Θ ΠΟ. φοποοαπδηξαν, τὶ ατιΐ - ΓΘουἀδτη οἱ ες 

Ἐἰδη-οοησοοίομθιι {80 111π|8.: Δἀταϊεναιξ, . ΝΟΒΙ ἀπΐογα, [δουτι- 

ᾷατά, σοΥ ΟΠ Θ.1. 1 7ΖΘΘΟΥΘ δ. σοηΐθ ἀΡΓΟΙν:, ἐγ ϊδυα σεῖο 
ἴὰ Ῥατεῖθτιβ [πλσῈ1187. 4886: ππεῤιπηξαν, οπ]τι8. σατπία ἀπαβτϊ5 

ἍΠ|8. ῥυϊουῖθηβ δρϑιαῖβ. ΟπΔΘΟΌ Πα. οὐΐην παξεϊασιίαν, : ἐξα 

ὄεανοτα πὐτεγ δίων, Π; απδθ. 1116 Ἡτεχττΐ, απιϑ  Ῥαΐδ ἡττητ-- 

Ἐραξτιχ». οἴ. 115, ἡτι8θ. ἡπιεγταγεῖτιν, ἃ ΠἸπΉ ον ραν ἢ Ῥοσχο απ8 



ΚΑΙ ΞΚΑΚΟΧΥΜΤΙΑ͂Σ ΤΡΟΦΩ͂Ν, 28 7 

ἙΔ. Οματῖ, ΨῈΣ [Γά29. 450. ἙΛ. ΒΑΓΟΤ: (686: 5572. 

λεταὶ δὲ τὰ παῤασχευαδϑέντα καὶ προπεφϑέντα, τῶζ:: ἀπέπτων 

ῥᾶλλον-. ἀλλήλας γὰρ ἀΐ πέψεις διαδέχονται, Ἂ τὴν: ἐμὲκ: τῆξ 
 αστρὸς.. τὸ; εἡπίχῷ,: τὴν δὲ τούτου. τὰ; τρεφόμενα; “μόρια 

καὶ: ποίγυγ καὶ προπαράσκευάξει τοῖο μὲν͵ ὃν πῷ ̓ σώματεμορίδιρ. 
ἅπεάσι: τὴν τροφὴν τὸ. ἧπαρ, [250] ἐ ἐκείνῷ. δ᾽ ἡ χαστὴφ5 ἔπέίε 
γῇ: δὲ; τὸ στόμά; ; «δῦ, τούτῳ τιψὰ- μὲν ἀπτηρι. οἱ τωαιὰ δὲ; ἕψηξ 
δι; "ἢ. ταχήνεδις ,, ἡ: τίῷυ ἁπλῆ βοέξις. - ἅπασε. δὲ; ἱσούξοιςι “ἦ 

διοικοῦσα. φύρις τὰ σοὺς καρπουευφξρονται φυτῶ παρᾶσαξύας 

ζει;: καΐ τινᾷ χευτῶν (ξξ, αὐτῆξ 7εχορότωγί. οὔϑθι. ἑψήσεωο; »» οὔτε 
ὀπτήδεωώς,::. οὔτε, βρέξεωδ». οὔτις ἀλληβ.λδέζεαι, σοραρκξυῆςς 
“ταῦτά! ἡμὲν ἐν τῷ, -καϑόλου. χρή: μέμρῆσθαι: ταοχὰ, ἘΞ: τσ ἃ 
τῶν. ἐστὺ" τῶν ἐσϑυο ΟΝ, λόκο. ας οὐ οτ30 τῷ, Ἐν Αντ5.: 

ἘΚ ἐφ. σέ. ἡξπὸ- δὲ τὰ κατὰ: μέρος, ἴωμεν» ὅσα λέγαντερ 
ἀπελίπομεν ἐν «ἐν, τμὲν “σοῖς τῶν, ζώων μορίοις" ὄυτερά Ἵε καὶ 
χαστέρα καὶ μήτραν καὶ ὦτα καὶ; ὀφθαλμοὺς: καὶ οὐρὰς;. (57) 
ἐν δὲ τοῖς. Ὑηῤητρίοιβ ὀπέρμασὲ τὰ πλεῖδτα,. “καθά ἀπὲῴ Ζε:καὺ 
λαχάνων, καϊ' φυτῷνς σῶν καλουμένων " «ὡραίων! : Ε εἰ νέερο: μὲν; 
οὖν καὶ γαστὴρ καὶ μήτρα σχληροτέραν τῶν σαρκῶν ἔχει τὴν 

Ῥτϑθρανδία δἰαπο, ̓ ϑτῖθ οοποροῦα ἔπθυληξ, τοῦτ 415. ΡΥ χα ι8 

ΤΑ α ΓΑ Υν λα» τ; ,Θ ἔθ ση χητιίπιο: ἴς ΘΟΠΟΦΦΙΟΗ68, ἘΣ ΤΣ ΡΝ 

4ιδο νϑπεποα ἢ. 6,» ζβσμαο,, δἰάμπα τι τῖβ :ἱρδτιδ, ΘΟΠΘΟΌΠΟΠΘια 

Ῥατἕδ5;.; 4πι88. τιν παΐπιι 5. ἀἰατιθὶ 18: σου ροτίβ τα! ἀοχη ραν: 

ΒΒ. οπρπῖθτίβ.. 61 έτη, ΡΥ Δ Θρθυθυ τὲ 7 θϑμα;: μυῖα τυθαλσῃ5 

15; νϑαξτου]ο ο5; ονΐ ᾿ααδδάστα 4 ΠΆΕ10;. φαδοάδτη, ΟΠ πκβεῖό; 

«αάράδτα ῬρΙοο ἴτ. (αν αρῖπθ;. αὐ  βταρ]6π. ϑτατια ἡἠδοθνδέϊον. 
οὐατῖρτιδ:. ἀπιίθιη. μ15. παίηνα, συ γα δετς Ὀ]Δητα5. Ῥριιόξμ5, 165: 

Τορέοβ Ῥυϑθράναῦ: [πηΐαπδ: Φορτμη: ΘἸστια;. ἴα ἱρῖα Ῥγοΐοσί; 

4 ι5, 160. ΘΙ παῆοχιθ;. πι60, ΠΠΔΟΘΡΑΊΟ118,, πθαᾷᾶα ψεΣο ρυθ6- 

Ῥδυδΐοσθ δῖα ορτβ πὲ; . Αἰάπθ. Ἀ6Θα Ὶ ἀπ νον θυ υιτι. Ταρτρλαῖ [Π5 

ΘΣΡΘαΙΕ οἴ} 15. ομημῖβριιδ᾽ ΘΟ 1 Π1)18,.: τ τ ὐττιοπο στο 10 τοϊποϊπον 

Οὐδ. Ὑ1-. Ὁ ἴατα, δ᾽ 4116 ρυἱνδξιην τπαῃοταιᾶταη,,, ἢ ἅτια 

ἀἴσομᾶο Ῥγδθέθιηη βσγτ8.. .. Θτηιε Βαθο. ἀπ΄. δγιϊ τ ΔἸ τιν απ ἀ 6 

Ῥάγειθτιδ 1πΈ πὰ... θη υουτι5, ἀΐορηβ; ΘΔΌΥἸΦμ146.,»: Οὐ 11; 

οαπᾶαρ; ἦι Γοχηλυθτι5, Οθγθαῖθτι8. γααχίηχδ “Βοχ τ οἰ Ιου μτα 

ῬΑΥΞ,. βού [ἅπι6. οἱ σγατη. απο. 6ο [ἰνράυτα, 488 πσβοθβ 
γοσαμξ, τ ἀτάρ, ἐπα ἢν. εἰν θη ἐν] α]τι8. 68. πξέγπβ. ἀπχλοῦθ 

θὰ ἃ 



88 ΤΑΖΗΝΟΣ: ΠΕΡῚ. ΕΥ̓ΧΥΗΙΑ͂Σ 
"Ἑδς ὉΒάύν, ΨΙ: [35 Τ ο Ποθ Ἐδ8; Βαῖ, τν, 557.) 

οὐσίων. ̓ ἀπεπτοτέραν. τε “τοσοῦτον, ὅσον καὶ ᾿σκληροτέραν, 
ἡττόν, πε" τῶν. σαρκῶν. τρέφει καὶ ἧττον εὔχυμά εἶσιν... αἱ δ᾽ 
“οὐραδ: καὶ: τούτων ἔτε σχληφότεραι; καὶ τἄλλα. ἀνάλογον τῇ 
᾿σαληρύτηξι. κατ αὐτός. ἔστι: περί τὲ πέψιν καὶ. ϑρέψιν, πλὴν 
οἷν" περεετωματικαὺ διὰ τὴν -ἐϊνήσιψ. ὅμοιοι δ. αὐταῖς εἰσι 
ἐπὺ τῶν Ὑυσηνῶν! ζώων οὗ τράχηλοι. “ποιλίαι δ᾽. ̓ ουδὲν ὁμοιχε 
ἐοῖς: σττήνοῖδ᾽ τε καὶ «τεξοῖδ' ξώοις εἰσί" καὶ γὰρ, ποαχεῖαε καὺ 

σαληῤραὺ;: "καΐ διὰ τοῦτο. δύσπεπτοι καὶ πολύτροφοι πεφϑεῖσαι 
τοῖς; πτηνοῖς εἰσιν" αὖ κοιλίαι. ἐάλλεσται δ᾽ ᾿ἀλειτορίδων καὶ 
χηνῶν." ταίτοι ταλλά τοῦ χηνὸς μόρια ὀχλήρά" ἐ. ξοτὶ καὶ 
δύσπεπτα ταὶ περιτεωματοιὰ; ». πλὴν: τῶν “ττερῶν:. Ἐν. δὲ τοῖς 
μεγάλοις στροῦθοῖο » ἃς γῦν ὀνομάζουσι στρουϑοκαμήλου; 

ἅπαντα τὰ" μέρη. σχληρὰ" καὶ δύσπεπτὰ ᾿ καὶ. "περιττωματικά. 
τῶν -δ᾽ ὥτων' δ: μὲν χόνδρος. ἄτροφόν» τ ξοτὶ ταὶ ξηρὸν σῶς. 
μα, τὸ δὲ ἔξωθεν" δέρμα "λεπτὸν: καὶ ξηρὸν, ιὀλιγότροφόν 
τε καὶ, δύσπτέιττον. ὀφθαλμοὺς, δ᾽ ὀλίχοι μὲν. ἐσϑί ἰοῦσι, σύγ- 
κέεται 5 δ' ἐξ ἀνομοίων οὐσιῶν" τοῦ τὸ Ὁ 7ὰρ φύσεως οἱ 

ἐαβιϊαπέα οοπ ἢαπὶ, χάδυι" δάΐο; δὲ ἀυὉ Δατῖογο, Ἔο . ὀξαπι 
οοποορίῃ ΟΠ Ο ΠΟΥ 6: “τηΐητη5 Ῥνάθίθϑα, ἀαδτή: οαττθ8, δΗτηΐ, 

χηϊπαϑᾶτιδ ἔπεοὶ Βολῖ Γππεΐ “ Οδπᾶδο μὲβ βἴϊατα ἀρῆς ἀθτϊογοθ 

ἸιοἸταπίτιτ' 5. ἕπτ το (π8) 1η ᾿ ἨϊΒΊ ῬΥσο᾽ ἀαγ 6 Ῥγορουδοπο τὸς 

᾿βρομάειδ τη. οοπασοίζοχιδ: δὲ πα  οπο, απ απο ΘΧογθιηθη- 
Ἐ15. νδσδηξ ΟΡ Θογηγοοτθιη. οὐ ϑπλὶ Π15 πιο αἰ ΠΠπΉ111ὰ σοίπ- 

οὐΐαπα Θ0118.- Ανίατη δὲ ̓Ῥοδεγίαπι απ πιαϊλτιτα σοπίσι ΜΗ 

ἐομνθηϊ5. οἰδ. οαΐπι ἀνέπτ νεπῖον ογαῖη5, ἄστιιβ, δὲ αὶ ΟΡ 

18: ἄθρτβ. δοποοαπαίμν., " ατήαιιδ. δοποθοΐ8 παπ]ραι Ῥυδοίϊοί 

αἰϊταθητι ; ορίπατβ Ἠδρδέας ρ ΠΙ πάτΌτ. αἴααθ δα θυ στη, ΠΠΠπν 

ταἸχθ τϑψαδο δΠο18. ρᾶγίθβ ἄπχας πηπΐ δὲ οοποοοίοι δα- 
νου θπξαν οἵ Θχουοπηθπξβ σϑδαπάθηξ ρυδθίον. 4145... [π| πιᾶ- 

διηὶβ ϑοτο Πα 15... απᾶ8 ππιπο βυ τ ϊοη 685. ἈρΡΡΘ]]πΐ, Πηιρτ]αθ 
απ ραγἕβϑ' ἄτισαθ, ἀπ" Ποῖ]ε8 οοποσθοία δὲ ὁσογθιθηαθ.. [π 

ἀθχίρτιβ. οαν Πὰρο ρατδ 6, 488 τἰϑᾷπα αἷαὶ εἰ ποοα 86: ὁ}- 
ἀπδία 115 δα 5. ἑθτιῖ5. οἰ δὲ πόθα, ἕαπι 4πδὸ παπά ὅλοι! ὁόπ- 

ὀοχααίαν.: δῦ. δἰ ἴπηθη ἢ ῥανμηὶ [πριν ἢ έσι, Οὐ ]ο8. ραϊτοῖ 

δἀαμῦ: ὀοπῆαπε Ἠἱ οχ Γι  ατναϊδ ἱπαθααδτι5, Ππαπίάθὴην αἰΐα 

΄ 



41. ΚΑ ΚΟΧΊΎΜΙΧΣ ΦΡΌΟΦΩΝ. ; 1789 

ἘΔ. Ομμανν, ΝΕ, 1460, 461 1 Ἔ4.. ΒΑΓ τν, (572 
χιτῶνες αὐτῶν. ἑτέραξ δὲ οἵ. ψιύξς,. ἀλλης δὲ τὸ κρυσταλλο-- 

αἰδὲς. ποὺ τὸ ψαλοειδέρ;. ἐξ αὐτῶν «δὲ: οὗ Ῥύερ ἰεὐπεπτόκατοι 

«μόνοις - τῶν. ὀπιτήδειον εἷς. εὐχυμίαν τὴν φύσίν "ἐχόντων 
ζώών,. οἷοίπερ οὗ. σύμμετροι: κατὰ. τὴν ἡλικίαν ὅ εξ, εἶεν "ὃ; 
ἂν οὕτοι τοῖξ. μὲν ἀτιμάζουσιν ἀνθρώποις. καὶ )υμγαξομέγοις 

οὗ τέλειοι, φοῖς δὲ. παρακμάζουσιψ; οὗ ἔξ αὐξογόμενοι" τῶν. 
δὲ; πάνν σμικρῶν Ζοίρων. « σὰρξ περιττωματιπῆ, κοἀρίστης 
Δὲ τῆς. τῶν. ἡῶγ. οὐσηὸ ἐδωδῆς: 2» «τοῦς: πεζοῖς ξώοις; ̓ὀφεξῆς 

ἔστιν ῆ: τῶνοξρίφων:. »παὺ μετὰ “ταύτην ἥ τῶν ᾿μόσχων; "". ἧι ιδὸ 

σῶν ἀρνῶν, σὰρξ ὑχρᾶ καὶ γλίσχρα «καὶ βλεννώδης: ἐστί: τῶς 
δ᾽ ἄλλων. πεζῶψ ζώων τῆς ἐδωδῆς ἀπέχεσθαι πελεύῳ. τὸν εὖ- 
χυμίας ππροϑοούμενοι. ἧ δὲ καϊ᾿. εἶδοθ᾽ ἐν αὐτοῖς διαφορὼ "αὶ 
τὰ τὸ τρίτον εἴρηται πέρὴὶ τῶν ἐν ταῖδ. ἐδοφαϊοι δυνάμεων," 

᾿Κεφ:: -“" [431]. Ἔν. δὲ τοῖς, Δημητρίοιο: σπέρμασι 

ἄριστον' εἷς. ἐὐχυμίαν ἔδεσμα ᾿φλῶς: ἀγημένη: πτιδάνη," συν 
ενδείκνυταε: δ᾽" ὁ “λόγος. οὔξος, 'ὅτὲ ἀρίστην εὖναε χρὴ κιὸ τὴν 
ἜΤΟΣ ὁ. ἡ πὰφ τ ρὴς εὐνᾶς ἢ Ἷ: ρει, δ ὩῈ οὐρα μετ δε 

δα ποθ 8: ρταθαϊίας, ἐπηΐοαο, ̓  α11α ππαθ πη; αὐσαξ 8α οὐγτῦ 
ΠΑ Π]ητῖ5 Ἡσχηον ἰϑὲ νδίτδιθ.. Ἐπ: Ἠ15' χηα τη! 01 οφοποοσέξίοηξ 
πχδχῖταθ - ΒΟοΟ πιο αΠ1: Ηστΐ 1 Βηὐπη αἸ1Πυῖ5." αυΐρ θ᾽ τιαξανα Ὧε 

[ποοὶ, ϑομέϊα! :άο δας: «δᾶ σόμτιβ Γατξ ῬΟχΟΘΙΗ; αοιαίαιοουνςς 
ψδπΐδ. “ Βπδυῖπξ, "απίθην: Εἰ Σ᾿ Ποπ πθτ5, αὶ αὐ άοῆι αθξαῖο 
νἱροπί αἴᾳμθ . Θκοξοθηξαν, δἀμ}4, ἀδεαΐθ᾽ ἀτιδθμι ὑμ Π πδτιτῖ-: 
Ῥιδ8. 11, απ ΘΠ πάπμτῃ τουοίοισλα : αιαΐα Το ΘΠ ουτιι Βα μτίο ῬΌΤΞ 
ὈΘΠουύ ὅσο Χο ιθ 4 6, - Ὁ παπν δυΐοχη ἐμ δεσδαΐτηα: 

[4 ροάοθθνῖα ἀρηπη Ππξ [προὶ [πο5; Ῥχοκίτηϊ ἃ Ε15. μβαδεπέιν 
μοραϊ, ἀοῖπαα τΥττα τ, ἀρυΐια, ᾶγτο Ἠπτηϊᾶα; ρ᾽ ἀξ ποίῳ. χήποο 

(δᾷπα 6: ΔΑ Ἰοαοξοχοσνππι νϑξῶ απ πνατπιτῆ, “απᾶθὶ Ῥεδοιεεία : 

ἐαπΐ,: οἷα. ΔΡΙΗποαπῦ;- σοπξδθο, “πὶ Ραδοὶ Ῥουξα 15 τοαχαπε μος 
α'απί, ϑρθοΐαείιν Πποτιάην δ εομἑΐη5 Ἐρο δα  πη18: Ὅθεο ἜΡΌΣΠΕ : 

Τηθηξογιην απ] αίλθτιβ. ἜΡΡΟ.. : 

Οαρ. ὙΠ 1 ΕΝ ζοι φαϊηριίε δτθ εβασοὶ “ἘΞ 
ϑμίαμα. οἵδ Ῥυόρ6: ἀξοοοξα. 1π|6] Πρ πὰ β᾽ αι Τορητόσιθ' ἴτοό; 

πα ορἤνχαν ἀποααο. ἄοροῦδ οἴτο ποτάδαπι; σα εῇ ἑαΐδ 

πι, Ῥ6π6 ἀεοοσαι. με ανα. ποὺ φροΐοντξ τάεσ, ἀαοᾷ δ πιθοθ5 



ἢἥθδθο ΤΑ ΔΗΝΟΥ ΠΕΈΒῚ ΕΥ̓ΧΆΤΠΩΣ 

(ἘΞ ΟἸάξῳ ψα.. 1461. 1 ξ ἜΚ, Βάϊ.. τα 1557) 
οἥϑξ. «αὐτῆφ: ᾿διὰ τὸν μῆτε πλεῖον ἐξοιδίουξοϑαι, ̓διαβρεχομόνην, 
μήτε χψωλοῦσθαε. τηκπομδνημ!» "ἀλλα, περὺ" τρξισώνης ἔν: τε, τῷ 
«“τορὺ τῶν "ἔν" τροφᾳῖς δυνάμειρν!, καὺ τοῖο δῆς: βεραϊτευτιεῆς με: 
ϑόδοι, χαϊ-: τοῖς Ἰξδάν ὸ; Ἱπερὶ᾽ διαίτης τῷξι ὅων απεοχράτους ὦ να: 

μϑήμασιν:- ἐπὶ πλέονι εἴρνηγξωι!» νυνὶ" δἰ" ἀρπεῦ"» ,δεδυλι θεν "ξὸ 

ψεφάλαιανγ. οὔ χρήξομέυ. εἰροτὸν. ἐνεστῶτα ἱλόγον, .. ὡς, ἄμεμ:. 
πεόξφεον εἴη ἂν “τάντων ιἐδεσισάτοι: εἶρ᾽ εὐχυμίαν. γε καὺ φυλώ- 
20». «ὠγείαρ. «ἰτιδάνη: καλῶς" ̓ἐαχευαδμένη"" ο τρέφει 7ε: μὴν: ἄῤ- 
βου ἧττον" 7. καλλίστῃ: ὑεερδ τοῦτ καὺ αὐτοῦ έμξκται κατὰ τὸ β 
γράμμα «περὶ, τῶν: ἕν ταῖς; πτροφαῖο: δυνώμεωνξο ὑτῆλις. “μὲν οὖς 
εὔχυμος ̓  Υ2 πλεονάζῃ,. νεὸς «ἐν αὐτῆ... ᾿τεισάνην:. δὲ σῶν. χαϑὶ 
ἑκάσκην ἡμέραν. εἶθ. κόραν ̓ ἔσϑύης, τὀῤδὲν 526 τεὐχυμίαν, βλαβήσῃ, 

περὶ. »μράμουν. (δὲ! εὐγοῖλεχον ταῦτὸν;, εἶ: μὴ φυῤβώδης ἢ ἡ» οὔτε 
χὰρ, ποχόχυμοθ;»" οὔτε: ἐμφρακτικὸς, ὅπερ᾽ ἐστὶ ζεφάλαια τῶν 
ὑγιεινῶν. «ἐδεσμάτων. οὐὐσγάρχει δ᾽ αὐτῷ ταῦτα "διὰ τὸ. ὀυπτι- 
κἥν χει, ποιότηταγοοὺς δύναμιν ἐν αὐτῷ" ̓ καϑάπερ. πϑεϑή. 
ἀῷ, πρισῷ δὲ, τὸ μὲν δφυσον ὑπάρχεις. εσὸΣ ὀυπγικὸν, δ᾽ “οὐκ 
ἴσον τῷ κυάμῳ. περὶ δὲ τῆς φαπῆς, ὅτι ζακόχυμός ἔστι καὶ 

χφ λουιδ  ΠοἸτετάπο ταν. ἀἢ τητιοὔδδε, - πιοοι τοὶ οί ρθίπ τα ἀἀξιιο 1" 
ηπδίϊοιο: Ψοευῆν ον αἴτια Ῥτοηχίπβ ἀὐκάνπδη Πρ υῖβ, 6. 

ἘΠ πριθη βοταιτα ΖΒ οι {5 ΠΡ; ἐϑξτταοι οτ στ ποήποτιθν» ἤαπα: νθσοὺ 
ἀπε θοΥ τ ΘΑ ϊ5 Ὧπ ἩΙβροσναις: ΤίρστιΣ ἀθ Ὀσιδεαι: φουίζοντη 
Θοχι[ον με; γ;. πσμαο βαι ϑημαι ποξ᾿ ἐσ ξζτισι “Θαρυξ ἀπ α οα Π{8.. [18:0 
ῬΤΘΘ ΘΠ ΦΥΔΊΟΤΙ πα ΘΗ υτοϊάν, 9 Ὲ [Α0 γι. [ΟΠ Ἰοδὲ  θθμ6 Ῥτ86: 

Ῥαναἴαμλε' ΟἹ τη 6 [8 Ομ σατα τουτί: Ἰπαργόθατἀπζα, ἐππι- αα 
Γαροῖ, ΒοχΣΤΑ ῬΘτα;" Ἔτι ταντ α! [γι Ἐ 8115: ταϊοϊαταν »ρίαλαταθι, ϑείδια 
ΟΡΈ πιά ἀπαδο᾿ 6}, γυίτνι8 ΔΗ ρ χίδτα Ῥϑηῖβ; ἀδ᾽ ἐμτο ΖΡ ῆο. ρσιπό 
ἀθ οἸλγηφηδοΥ τη ΤᾺ 6 Πα ἴθτις ἀὐχάτητιθ,: {ππ: Φοοπῶσα "ΒΥ αθοτπή. 
αμῆοιι,; Ιβαπὶβ, ἐεϑιαθηϊον φθ. πιξαξατι;, ΤΕ Ρασοὶ Ῥουΐ. ποῖαι βέν 
ῬΗΙΑπα, πθγο, ϑἰαπιῇ δα: Ἐπ  αίελα: πϑοαθ απο ἀ16᾽ τιίατίβ, 

ΟἈἯΉΠ]. ̓ Ιαθρόπατα. Ῥοκάξετς ὈΒΈσοΥΙδὶ τ Α Πνπνού συ Ἰάδπα "46 
ἴαθα, Ἠ1Π Βαταϊοπία οἴδε; πίᾶτη πιθο Γασοίχη: ὩλγΑἸτη: ρυοοχθαΐ,, 
ΘΟ ὙΠΘ6 3. Α ΟἿ Ἐ .ἱ 1, ἡρᾶῖθουιο. (ΑΤΑΡ  αυΐτι οἰβδουτιστι Γαπηπι, 
σγοσίαυατ "πος ΠΟ ΠῚ Ῥτορίογοδ,. φαοάαυα!τξαξο 80. ζ4681- 
ἑὰῖς Ῥυαϑάτίᾳ πε ον Γοσία, πὶ Ῥοζάθπχη.. τΡιίτηαι Πδίτπιβ 4αΐτ 
ἄθηλ ΦΧΡοΓβ, του ἀθαχδ ἰαπιθα, πὲ ξαθα, ἀν Πετρίξ.: 6 Ἰοπέθ, 
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ἘΚ. ὉΜατξ, ΨΊ. [451.] Ξ : Βαϊ. ἀν: (657) 

μεγαγχολιη;; σχεδὸν οὐδεὶξ ἀγνοεῖ: ᾿ς φαρμάκῳ δ᾽. αὐτῇ 

χϑώμεϑα πολλώπις ἔ ἐπὶ πολλῶν: παϑημάτων:. »᾽ ἀλλ οὐ ψῦν ξκξές 
γῶν ὃ καιρός" ὠχροι: δὲ: καὶ 'δόλιχοι σῶν. μὲν εἰρημένων χείξ 
ρους; ἀμείνους δὲ γχαϑύρων.. ὀλύραν: δὲ μετὰ τη): πριϑὴν" τίς 

ϑει;; καὶ μετ ἐκείνην τίφην. ἔχυμος δέ σοι φευκτέος ἀεί οὐκα- 
᾿ 2οῦσι: δ΄. αὐτὸν: ἔνιοι -μελίνην τῶν: παλαιῶν. ἡ. δὲ ἀέγχρος 

ὅμοχενὴς. μέν ξστὲ τῷ σπέρματι τούτῳ... μοχϑηρὰ δ᾽ «ἧττον. 
ὅ.γε μὴν ἐρέβινϑοξ," εἰς καὶ τρόφίβοὶ,. ἀλλ᾽ δὺκ εὔχυμος:..“αὐσ 

σώδης. δὲ οὐδὲν ἧττόν. ξῦτι πυάμόυ;" πεαφοξύνει δὲ καὶ: πρὸ 
σύμουσίαν ἅμα τῷ “πολὺ: απέρμα- γεννζγοοι οὖ δὲ ϑέῤμορ, ὑχὰς 
γῶς: παχύχυμος": "εὔδηλον δ᾽, δτι κοὺ τρόφιμος ἢ εἴπερ' παχύχυς 

μος; οὐ" μὴν καπόχυμος. τῶν. δ᾽ ἄλλων. -δσπρίων. οὐδὲ με- 
μνῆσϑαι καλὸν εἶθ εὐχυμίας λόγον:," ὧν. 7ε μηδ᾽- ἐσϑίουσῶ; ἄν: 

ϑοωπόι,. πρὶν ὕπο ᾿ιεμὸῦ βιασϑῆνοι- ““περὺ μὲν, ὀὺν. ὀσίτρίς 

ὧν αὐτάρπως. εὐρηδέο, ς τὸ Ὡς τάκ: ἐφεξῆς. ἂν. -εἴὴη 
ῥητέον. πε ιτε δ Ἂ ἐξ δῖ 

᾿ ἹΚεφ: ἡἰ .Ἐϊσὶ δ: οἷ “μὲν, ἀπὸ᾿ δρυμῶν: ΠΣ δεν 
ἕὠτᾶνψτεξ κακόχυβοι: πλὴν» "τῶν «πασταγειῶν γοὀνφομαζομένωψ: βᾶ- 

ἀποᾷ εἴ τιδίππι εἴ τη ὁπ ]οπι Γποοαγα δσἰσπαΐί, ποηῖο ἔδχο 

δος δ. Ἐξ πἰοαϊσἀτηδηξο, ἀὐθπιατ. Ῥ]οιαπι άπ ἴα ΒΟ Ρτι8 

ῬΙασ εἴ; 64 ποι 6ἢ᾿ απο! 46. 15. ἀοουαϊ ἐοπῖρτιδ. Ο) ΘΟΙΤῚ 
εὖ ἄο ποδί, Ποιεῖ ᾶτπ" ἀ:οΌ15: Βοχίξαϊς Ἰηξουίοτεθ παΐ, το οἷν 
ΘΟΥ ΙΕ΄ ρυδοαπί. ΠΟΘΙγνα Ῥγοπκίηνθ ἀμ: πογᾶσο: ]οσαξατ;. (8 

Μᾶς’ δαξειι Ἰὰρμᾳ.- ΠΡαπίδυσ νιξαγο: Ῥουρεΐπο. ἄσρϑδ: μελίνην 

νοῦαπΐ νψϑίθστιηι ἡ ομττη111: "0. ΜΠ Πτση 68: φαΐάοηα, ᾿οχαχῃ Ππϊο 

Αἴδπδ; αὐταὶ πιῖβ ἕανῖθηι Ῥγαντιη. . Οἴσον: πϑτα]αύ,, [Δ Ε15.: “1811 

δεξέο' Πάδοὲ: ΘΠ: οἱ πλθῖο (Γεβοίπ5.. πάτα 1Ὰ}06., ἀϊπιβ,4ξ.") οοϑ πηι 

ἀεβάδυίαχη ἀτιροῖ, [ϑυη ἢ δόπτθ ταπδ: πα] απ ᾿51 στε... τ Τπυρήτιτιϑ 

Γαδοῖ Ῥθη8 ογδῇϊ οἱξ : ἢ ἄθπι ὅποα [4{15:α]αἴ,; Πατιοέ, πατάάθην 
οταϊουοόμ αὶ Γαοσον, “ππδατθ ἔβιλθιν ἔσο απι6 11 ἀνα ρδθξησ. 5.01.)6- 

δια ππαέη Δ]1οΥτία 116. απ θη 1 {Π{8΄ απτάθτη;: δου Θμδ. 1πὶ βαοοῦ-: 

Φαα Ῥουξαξῖ5. θα, τ τξ (α86 τπογεα!θβ, ὩΪΗ δὐϊηογίαδ οαγῖταδ 

τὐροδί τὶς δᾶ οἷρι φαϊάθηι τὐατα ἀμ θαμΐ,  :5δἤβαμθ 6, 165. 

δυπβῖρυδ ἀϊούσι: ἀείποορβ ἀθ ἔγραοαΡαβ ἀϊοατητ.. ἢ 8595 

Οαρ. ὙΠΠ. ϑπμὲ δαΐθι δχ 115, φὔοβ. αὐθυ σα 5 ἰοσυπῖ, 

Ομτδδ ἔδγϑ Γαροὶ τμ811. οπχοθρίῖ5. ὀαϊαμοῖβ ο᾽απάίθαθ, ατίαβ 
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ἘΠ: Ὅπιτί.. Ψι. τάδι. 465.]} : ΒΔ, ΒΑΓ, τοῦ 1597) 

λάγων." αὕται δὲ πεφϑεῖσαι. καλῶς ἐν "Τῇ χαστρὶ τρόφιμοι 
εἰέν. εἴσε καὶ παχύχυμοι; 'κακόχυμοι “δ᾽ οὐδαμῶς. οφῶν δ᾽ ἂλ.- 
λὼν οὗ μὲν, ὡραῖοι καλούμενοι. ταρποὶ- καπόχυμοι πάντες ἢ 
ἐὰν “δὲ δια [452] φϑαῤρῶσιν ἐν τῇ γβοτρι;: φαρμάκου δηλης 

᾿ Τηρίου εχησίον, ἥπουσιν “ὥσπερ καὶ τὰ μόρα," “Ζαίτοι μετριώ: 
τερα: σῶν. Περσικῶν ὀνομαζομένων ὅ ὄντα καὶ τῶν. σοκυμήλωυ, 
ὅμως τὴν διαφϑορὰν οὐδὲν ἧττον ἐκείνων: "ἔχει: ̓μοχϑηρᾶν.. ἦν 
δ᾽ "ὀνομάξουσιν Ἰδίως οἷ. Ἕλληνες ὁ ὀπώῤαν. ἐν" σύκοις χἀὺ σταῖς 
φυλαῖς: οὖσαν;" ἀμείνων «μέν ἔστε τῶν εἰδημένων » οὐ σμεϊρὰν 
δ᾽ χει τὴν διαφορὰν: ἢ πέπειρον, ἀκριβῶξ εἶναι: τὸν- καρπὸν, 
ἢ “μηδέπω: τοιοῦτον: ἐγγὺς. χὰρ. τῶν ἀβλαβῶν τὰ πέπειρα: σῦς 
καὶ καὶ μετὰ ταῦτα ἥ πέπεϊῖρος σταφυλή. ἀρεμασϑεῖσα δὲ καὶ 
ἥδε τὸ: φυσῶδες ἀποτίϑεται καὶ γίνεται τελέωξ: ἄμεμπτογ:. «ξερὶ 
ἐσχάδων δὲ δόξειεν" ἄν τιρ ἐναντία λέγων ἀληϑεύειν, εἶ κακο- 

χύμους 7. ὅμα καὶ τεὐχύμοὺς αὐτὰς εἴποις “γοσῶϑές." τε. καὶ 

εὑγιειψὸν ἐχούσαρ.. ξὰν χὰρ. αὗται διεξέρχωνται κατὰ τὴν: γα- 
στέρα, καὶ ἤ ἀπ. αὐνῶν ἀναδοθεῖσα ἐρδῷφῇ δὶώ τε Τοῦ. δέο- 
ματος: καὶ τῶν νεφρῶν,» ὑγιειγαΐ τέ: εἶσε καὶ εὔχυμοι;. βραὰ: 

ῷ 

ποξεπεξ "αδο; ( πϑοξοῖ φαθ: σοπβοῖαί θην δη]1 15; 41101185 πη 
δ΄ ογαίῃ ασοῖ, -πυξῆίπηο: τάχη θαι. τ 6};:. -- Τῇ σαθξογῖβ ΡΟ ΡΒ ΤΙ, 

αἱ “σα ράσεβ σοσαϊιίαιτ,; ἀη6 11 ΟΠ 68: ἔαροΣ (πες. χαρᾶ βὶ [ὰ 

ψοηϊθυῖο. Ῥυνδοίθχϑαὶ δοσυτπυραη ὗν; θη, ’οπσθ. ἃ ψεμοποίῃ 

δ θ Ἰ6, αν, ὁ αἰτογηδαταοδάτῃ ᾿γηστα ἡποσίθ; φιαθ- ρα, 

ΘδτΩ Π. ῬΟΥΠοἱβ᾽ 80) ῬῬΉΠ15.. Βυϊῆτιδ : Ὠταῖα, ἐβθπηδ,. φονττηρίθίαι 

ἰδηιοις. Ὑ1}81] ὁ πλταντῖ5. 115: ἤδίατα Θερουαπίαν, -Θρόνα;- ἔς γεῖς 
ψϑαξτα, α Οὐαθοίβ νοδαία, πὲ Ποιδ᾽ δὲ. πὔγάθ. σομ ἰ ποηξαν» 1:5 

ααϊάσπι τιθ 10: οἢεν. αἰοῖι ΔΤ ατα, ῥα πηδι. 1 ΓοΥ χτξηΐδβ, ον ΠΤ, 

«πόα 6]. ̓ Θπαρῖβ! πα αντὶδ. ἔρποίμϑ. “Πε,: ἵν 6} ποπᾶπον 14}18. 

Ἐπᾶοίο. οηπί τὴάἰηνοθυῆ τα Ῥχορο ἑπηοκίαο, ἔπιπξ; ἀρίασθρϑ ἂὉ 
μἶ5» τἠεαίπτα ταν οπαεο βουτο,, -ἴ- Τα ροηδαξυν, Σ]οάθπομα 

ομλσθηι 4Ρ}1οἷ1, ῥ ου[αδᾷμπθ ἐπου] ρα 115. σναδῖξ, τ 1) 6.. σαν οῖρ 

βοδυῖβ ὀοπίσεια ῥὐουτητοῖδε, ᾿ σένα ἀτκὶ [6 ὙΠάΘΡῚ ροΠΉ,. οὔο 
868. ἔπτη 1141} δα]. Φ)01}1 παπᾶ Γαθοὶ.5. πο ΡΙΠρα5: 66. απ Ργ65:; 
Τα αθ 5 'φαϊάον: ΘΕΌ ΒοΗΣ Πασοῖ, ἢ νοαξντοτήτπάηι ρου δη θαπξ, 

ἀπ ριδμιμηπασοι οἱάς τ αἸμ πο τστη ν ζϑου Ῥοριπρθ . δ ΤΟΙ65: 
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πὰ  ΟΒᾶτι, ΨΊ, [455 : "Ἐα, ΒΑΓ, ὙΤῚ 572 
«δὐγουσὰε δὲ κακοχυμότεροί, πῶς χίμονῥαιν καὶ φϑειρῶν πολλῶν 
“χεγνητικαί"..υ μετὰ: δὲι καρύων ξϑιόμεγᾶι. “πάλλιστόν. εἰσεᾷ 

“ἔδεσμα; καϑάπεῤ γε καὶ ἀμυγδάλων;; ἀλλὰ, μετὰ τούτων μὲν, 
ὡς ἐἠφρία τικῶν. ποὺ δυπτικῶν,. οὖ “μὴν εὐχύμων Ζε ̓ Φαῖς: χα- 

-ὀύοις ὡσαύτως. οὐδὲ τροφίμων, ἅμα “δὲ. τοῖς φαρύοιο, Βελ»- 
πίουο: εἰᾷ ἄπαῦτα,.. Καί τινεο τῶψ- χῥαψάντων στηθέσες" ̓φαάῤ- 
-μάκων ᾿ϑανασίμων ἀλεξητήριον. αὐτῶν᾽ ἁπάντων εἶναί: φᾶσι 
'προλαμβανομέγας ἰσχάδας ὃ ἅμα; καρύσις τε καὶ. πηγάνῳ,. "τὰ. δ᾽ 
ἄλλα τῶν, . ἀκροδρύων. εἴδη κακόχυμά ἐστις καὶ ὑμάλισϑ᾽ ὃ ὁσα τῶν 
“ἀγρίων αὐτῶν καὶ: ϑάμνων. εἰδὶ. φαρποὺ;. περὶ ὧν ἐπὺ πλέον 
δίρηξαι κατὰ τὸ β΄ "τῶν. ἐν. τάϊς τροφαῖβ δυγάβεων, ᾿ μήλωνδὲ 

-παὴ ῥοῶν; :ἀπέων Ἐε. καὶ, «μεδπίλωῦ, οὐχ τὸς τροφῆς; ἀλλ -ὧς 
-φαρμάϊων, χρήζομεν εἴρ τόνον ὁτομάχου" τε καὶ γαστρός:: ὑζῶᾳ- 
νοὶ δ᾽ εἰσὶ Ξαὶ σικυδὶ παὺ πέπονες (αὺ μηλοπέπονες,. ἀλλ. οὐ- 
δὲν οὐδὲ τούτων εὔχυμόν᾽ εἰ (δὲ. μὴ ταχέως ὑπένϑοι, δια-- 
ιφϑείρεται κατὰ τὴνοχζαδτέρα καῦ τὸν. ἔκ τῆο᾽ διαφϑορᾶς::γινό- 

χχ σοῖο Ταοοῖ, Ε διρτίαν ΤΕ λπ ρα, οἱ 4886 ἜΣ τ 

νίμα οἱρπαπί, Βαθᾶθπι Β΄ οαπὶ πποῖθα5, απὶ δοἄοπι δἰλδην 

οαλοᾶο, ΜΗ" τα ΡΠ 4115. ἡτατδαγτίτια, . οἴδτιαι ὀρεπηπτα, Ἔχ - 

εθοπέ, οὐ ὁπην δα σ 4115 αὐ άοιη; ἀπ8} ἀἤαθ' ΟΡ Πυυιοοιοϑ [01-- 

ΜΘ ΠΟῚ οἱ ἀρ ον ϑηατ νῇ ΡΟ ]θατδ, «δὲ ποτ: Ῥουπαοιἑατηθπς δο 
τι 685. προ Θοπί Βαϊ, πο ἀθαπ6. ΔΙαη τ). σατὰ ττιοῦθι5. ἀτιξθῆν 
ἴα ὁπαπίπο, ὙΠ 0788. {Ὁπ|ΐ, τΑ απ κ᾿ 115, «αἱ θη θπόχτιι 
-οὐπαροβεϊουιθν τδοξαυτιηξ,. πολ} - ΟΠ τῖ5. δ᾽ δχθίθνίστα 
τρία. αἰβυννάγατε, ὦ απ5. ὀατίοαβ “ΥΪα85. Φχη πο θυι8᾽ τα ἃ6 
εὐπῖα, ἀἰγαπιαῖ: --. ΒΘΉᾳπα δρυοξυίνν ρβῆθτα, χααὸ ἴπ' απιρίϊα 

“-Ἑρποίστα ῥυϊαταθι “παροπέ, [ασοὶ ὙΠ411. (απὶ, -πιῤπίμηοατο ἢ 

-ἔγαοίαβ Πτ ἀρτ τα, ἀἸροστίαι  βρα ἀσαϊπαπθ, ὅθ (αΐθτι8. ὁο- 
«ρἱοῦπιδ ἐγἀοίανίπιδ' Τὰ [θοατᾶο "“ἀ6' ΞΟΠ Ἰ ΔΕ Ρα5. ΑΙ ππδη του τιία 

«Ἔρτο, ἴα: Ῥοληῖβ απίθμι εἰ Ῥιπηοίβ. ρῬετίβαδ οὲ, γαδίρ!]Π5 
«τι. ταῦ τηθἸφατη η: δ. ροῖπιθ5, . αδηι. ΔΗ γηθηεϊ, : ἤοχηδμο 

ἐνϑηΐτ τι: ΘΟ σοροσδηῖ8.. Ιηΐον ἔραοίπα5 δηΐθαίαν ὁποίτιθ-- 

ταρβ φποφιθ᾽ δὲ Ῥόρομδβ δὲ πιθ] ορΘρΌΠ68,- ᾳαούαπι ὨΠΤΗ [ἀς- 

"08. ῬοπῺβ 1πΠ|, 6δὸ φυδά, η1| αἴγαια ἤαξίτα Γαβεαιΐ,: εοτ- 
τυπηρϑηΐαν 101, δαμποτθίπαμα ἐς σογυτρῖθια παρ ἔδοξαπί, ἀμ] 
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(Ξὰ- ὉΠ τε ΤΊ, 1653. Ἐᾶ, Βαῖ, τν. (57. 558) 
"μενον: χυμὸν ἔχγὺς τοῖς! ϑανασίμοὶς γενόμενον φαρμάποις ἐρ- 
'χαζεται:; ἀσλοκύήθη: τδιυ ἄμεμπτος; μόνη, τῶν: ποιόύτων καρ- 
σῶν ἀλλὰ χαὶ: αὐτή, διαψδοθεζος: χατὰ τὴν "γδοτέρα κακο-- 
χυμδο, ὑχανῶς γίνεται; πῳϑάπερ. καὶ τὰ συκάμινα": "καὶ ζὰρ καὺ 
“ταὕτα. πρὶν δα θάρηαρε, φϑάσαντα ταχέως. ὑπεγϑεῖν,, οὐ-. 

ουδὲν ργάξεξαι φαύλονιν εἰ εἴ χει Μή: τις ἐν αὐτοϊιπλεογνάζοι" κοι- 

τφὸν; 7ὰρ 'τοῦτο περὺ ἁπάντων ὡραίών ἐπίοστασϑαάϊί, τε. "χρὴ 
3αὺ μεμνῆσϑαι.." οὐσῶν οδὲ: λαχάνων. "οὐδὲν «μὲν. εὔχδμρν. “πᾶν 
μέσῳ δ᾽. οεὐχύμου, 78 καὶ -καχοχύμου: ϑρίδαξ; (ἐσεὺν, εἶτα: μα- 
λάχη; “καὶ μετ: αὐτῆγ' ἀτράφαξύός. τε παΐ. ̓ ἀγδράχνη ὑχαὶ ῳ 

ἡφοουῥαν᾽ λάτοωϑὸη..., ἐσχάτως δὲ: κακόχυμα, πάντ!" ἐστὶν, ον 
ὡρπρῆν αι" -ἀρεο; λάχαγα,, ϑοιδακίνη.. χονδρίλη,;. σκάνδιξ,, γε): 
“7ίδιον;, σέρερ, “ιχώρυονς: οαὗ δὲ. ῥίζαε (558) τῶν ἜΠΡ 

«δῶν! φυτῶν. καχόχυμοι ἱμὲν:: ὥσαξ. δριμέϊαι;" καθάπερ αἵ τῶν 
κοομμύφν: σαὶ: ἰράσωγ, πδὺ ἑσχορόδων, Σαὶς ῥαφανίδων καὺ 

δαύξαδι" βξοσις δὲ τξὐχύμων' τε Χαὶ᾽ ᾿πακρχύμων" αἵτε Τῶν 
ἄρων εἶσι καὶ τῶν γογγυλέδων, ἄς. καὶ βουγιάδας ὀνομά- 
ζουσι, καὺ τοῦ καλουμένου κόρους. 

«πιοχι: ἘΞ Π5ῸῚ 8 ταρεῖηντε: ὙΘΠΘΙΙ5. ἄρδει: ; Γ᾿ μραοδέριο ἈΠ 

τηοῦι, (016. οἵδ ὀποπιθιία, απ. ὀπῆρα τϑαθοῦ;:: οὐ βάθια ταπιθὴ,.. 

[ι ἴπ; ψϑηΐθ. σοχγυπηρ ἴῃ, ασοιβ ναῖε τη 70ι5᾽ 8[Π-. αὐοῦ ἴα 

τἀοχ 5 αὐδατιθ Θυθμλί;, (ὗδθ, ἡρ[8, οἴάδγη, ᾿ δ’ απίδθτα δηΐς, ἀπάτη, 

«οοτντπηραπἕην,, Πδμα ἀοίοοπαουῖηξ, ὨΆ1᾿ ἱποοχηγηοᾶιϊ δ6-- 

«αΌΒ.Ὲ, αν }}ἘΠατη5. αἰιᾶτι 115. τιξαδασ ;.  ἀποᾶ ἐπ’ πιαϊνουίμνη ἄς [α-- 

- ὈΡαρῖΡτ55 ΟΥ̓Α ΠΡ 5 - ἐοῖτϑ 80 “γαθυή τη. σοη πϑαϊε,  ΟἸου άπ 

«αι ΉΠΠαπι; φαάοηη. ΒΟΗΪ, ἔαοοὶ οἷ; ΒΟΌΣ Ἑατίἐ τ! τππάπταπθ᾽ Γαοοῖ. ἴῃ 

ἐχαθάῖο Ἰαρύποα, βαουτί,, ἄοίπ ἀθ. Ὑπαῖνα, 4 'Πας. ἀοίπιοθρϑ. δδῖ- 
“ρος; :ΘΕ:: ἐλότρ δὲ Θέ ΟΠ εύδ νοϑῖ, σττάηθα, 1 ΒΌΘΟΙ Γαταχηθ. οπῖ-- 
τ π9᾽ ΠΏΘΗ͂Ι Γιατ  ἰοἸ γα" ομλἶα ἀδγοῖηα, ἀϊι4θ: νοοατξ:" Ἰδοίπιοαθ 

«18. βοητιβ;. ΘΒου αν 1116, οἴσαιιατα,, οἰτιρὶ ἄταν, {δτῖ5,. οἱ οποντατῆ. 
Βεγρίσια ΧΦΊ668,. (ππ66.. οἸθνάσθαβ [ππὸ, ἢ οὐαθ' δοῦοβ. ἔαθ- 
τμτῦ 7 τ ΘΘΡΟΥ ΌΤΙ, ῬΟΥΥΙ;.. Δ11Π|, τδαϊομ]αο, ἄσποιῖ, ἀιαῖαθ 
ΦΒ1ΘΒ ;- 9. ῖ. γηϑ πο 1. οοηῆπίο αὶ σδάϊοοβ' Γαπξ δὲ τάρο- 
στῆ, ̓  4π89. βουγιάδας οἴζαπι γοοαηΐ, ἘΠΞΗ͂ΒΕ ἀπι6 2}. ΟὟΥ ΤΠ 
ΔΡΡϑιδμξ, 
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ἘΒΕΘΕΕΣΕΟΧΣ ἐεέθα; 425. : ΄ Ἑὰ.ΒΑ(. τῦς (5582 
τ ἄεφ.: 9... ἡ Θρνιϑες. δὲ καὶ οἰχϑύες. ὀλίγου. δεῖν: ἅπαν- 

“τες εὔχυμοι πλὴν" τῶν ἐν. ἕλεσι. καὶ λίμναις ἠσὺ ποταμοῖδ᾽ ἐλυώ-- 
ψ458) δέσει. καὶ. ϑολέροῖς “διαιτωμένών:.. “ἀέρε, γὰρ. :χείρον 
"χρῶνται καὶ, γήξεσιν"ξγῴντοσε καὶ γα θῖϑ δ) ἱμοχϑηφοτέραις; καὺ. 

μάλισθ᾽. ὅταν ἐν» πόλεωδομεγόλης. δέῃ. τὸ ὥδωρ,. ἐκμαθαῖρον 
"ἄπροπάτους τε πὶ βαλανεῖα:. κάϊ. μαχειρεῦα Ξαὺ τὰ τῶν πλὺνόν-- 

οι τῶψ ὴν ξσϑῆτα καὶ τὴν": ὀϑόνην δύμματα: : χειρίστη. χὰρ: ῆ 

'δᾶρξ. «γένεται τῶν. ἕν" ὕδατι τοϊούτῳ διαιτωμένων ζώων, μά- 
Ζιστα, μὲν; ὅταν ἐν αὐτῷ: μόνῳ, διατρίβωσες. “ἄν οἐπιμίγονύταςι 
δὲ βελτίογι; μοχϑηρότερδι πολλῷ Χο οὔτοι. τῶν᾽ ἕν; καϑαρίξ 
θαλάττῃ. διαυτωμένων: "εἰσί. ἄμεμπτοι γάρ, ὀλίγου “δεῖν᾽ ἄπταν-- 

ὑφεσιυδητάρχουσιν. 2 ὅσου «τατὰ τῆν. ἄμιπτον ὥϑατι “λυπεῖς :διά-- 

φρίβοῦσαι" ὥσπερ: οἵ τε πελάγιοι βαλούμεσδε: καὶ οἵ πετραῖοι᾽ 

αὶ γὰρ. εἴξ: εἴγρμίον; ποὺ ὃν αὐτῇ τῆ: κατὰ; τὴν ἐδωδὴν. εἥδονῇ ; 

προὔχουδι: πολὺ τῶν "ἄλλων: ἀσφαλέστατον. μὲν «οὖν: ἄελ ἡ 
προσφέρεσθαι τῶν τοϊούφων". εἶ ιδέϊτε ζῶον εἴη τῶν" ἐν; ἑκατέροις, 
τοῖδ" οὔδασε" διαιεωμένων; εἰὥσπερ᾽ "δ: πέφαλορ: καὶ .δ' λᾶβράξ, 

“δε: κὐ βροΣ αὶ ἢ: δ ευνε: ̓ ἐαιαυ θέ: τε καὶ: εὐ έλυεες τᾶ :ἄμαν- 
ΦΟΟνΟ ΚΕ Νύλοτε 

ὉΠ οἴ Ὁ. ΤΧ. Ὁ" Ἀνίαα ῬΙΓοϊπδταπο ταρά ψέν Γουυαῖν Ῥτορξιιο-- 

“απ. βυϊσοὰ δ᾽ ΒοπΡ 68:, ῬῬαβξου ααμα δογττ; τ 65. Παβτβυθε 

 ᾿ῬῬαϊαδηθιυθ οοοηοββαῖιθ. 86: πτ!υ 6} 15 Ππτητιπέθτίς ὙἹοίτιν. ο8:- 

τίη ἀδγθ οαΐπι θα μξαι ἀδΈΘΥ1ΟΥ δ᾽ ταί πόυ θα 116. πιαίαί 98 
6 ΕΠ δ Ώο. Ῥ6]ο δ; σπὰπάξαθαιθ, ἢ Θπισ πάρα τιῦρα ῥυοῆποί 

αῦδ; “αὐ :οΙοεοξίφ, ς Βάϊηθα. δο. σα] τι86 υϑρυνβϑηξαν, απὶ Π. 

ἄν Ἰδυνοδδ δὲ -Ἰπέδδ. ΔΒ Ππτϑηγίαν. 1 ΘαΤῸ πιαμληΐιθ δυϊηνε τίη 

ἀπ. ααοΐ5 ΘΠαϑρηοαϊ, ἀεροηετιχα ἀοθίοσυττα, ογηυἥηυηι δτ; ΛΟ ΠΠ-- 

εἸΥΕΓΏΪ ἀἀἰάθτα, ααθπα' ἴπ ἀπ: 68 τατιτειχῆ: υὐοξδηΐ:" αἰεθ. ῃ 

ψρο] οὐ οθείατα, ἈΠ Γοϑαΐτιν 186 σασάτιδ: ἰαπιθῆ: ἀθεθυ του 85 τ ααξ 
-Ῥ οι δειθεῖα Ῥάτο τὩ ΔΕ ἀθρομερτι5.. ΟἸΠραὶ οτἴπη. ῬΈΟΡα Ὁμηηῖ 

γάσανιε, ̓  αὐήσιποτιθ ἴπ Ἰαα} ὙοΥΓαυιδατ᾽ ἀτπι]1ο15: δατιὰθ ΘΚ ΡΘΗ, 
οὐγαδταοᾶί, [ἀπιξ, «(αο5, ῬθΙαρίοβ νόοατῆτιβ οἵ, ΓΑπα 1165, (πὶ 646-- 

ΘΓ ΟΒ. [σοὶ Βομ δ ας ὉἿΡῚ Γπάνι αΐς Ἰοπιρα δι θοθΠπί, 6 4-- 

165. Ἰσίξαι: Γαπ ἢ [[6΄ Ῥορϑίτιο. Ὁ ΠΉττῖτ ποτε... Οποά, Π- 81-- 

ἀυΐβ. 6π 1115. δέ, «αὶ 6π' 'ἀα18 τιΐτβατιε᾽: ν]οΐμτη οαρίτνξ,, τιΐ 

᾿ραρτῖο, Ἰαρῦ5; βΌΡ᾽α5;. ΤηΠΙΓΘΌΠ, ΟΔΙΟΥῚ.. δ σ 1156, 4π86-- - 
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τὰ. ὉΒάτι, Ὑ1.. [455.} ἷ ΓιξτΣ θά, ΒΑ, ΤΥ, “(58 

“υγϑάγεσϑαι. Μὲ πρὔτεῤον;. ὅϑεν. "εἴη. (γεϑηρευμένον, μετὰ 

«δὲ ταῦτα, τῇ ὀσμῇ. καὶ. τῇ γεύσει. Τὴν. "διάγνωσιν. αὐτῶν ποε- 
ξῖσθαι, φαὲ γὰρ ̓δυσώδειξ παὺ ἀηδεῖς καὶ ̓ βλεννώϑειο,., ὅσοι τὴν 
δίαιεαν.ξ ἔσχον ἐν ὕδᾶτε. μοχϑηρῷ: «πολ  μέντον πο. λίπος. αὖ- 
'φοῖξ: ὑπάῤχει. πολ σελέόψ. ἤπερ: τοῖρ: ἄλλοις, «καὶ, σήποῦχαι 
ταχέως. οἵ δ᾽ ἐν: ϑαλάττῃ, χαϑαρᾷ "διαϊτώμενοι τήν τὲ ὀδμὴν 
ἄμεμπτον ἔχουσι καὶ τὴν. χεῦσεϊ ἡδεῖαψ; 46: τε: λύτος ὀλίχιστον, 
ἠ οὐδ᾽. ὅλως, ἐξαρποῦσί α δ, πλόογι- ̓χρόγῳ, μὴ σηπόμενοι »ἱ-λαὺ 

; ἱμάλισϑ᾽. ιὅταν αὐτοῖο τε σπεριβάλλῃ χιόνος: «κατὰ τάῦτα: μὲν 
Ὀὐν καὶ κρείττους. οἵ ὑσηλήφρότεροι χίνονταὶ υιαθυρωτέρων ἢ ἴσχόν- 
τερ: φὴν σάρκα τοῖς, πετραίοις τε πο τοῖς. ὀνίσποιο. δμοίως᾽ 
ΕΣ 7ὰφ. ;ζούτοις. ὑπάρχει φύσεί; 9: Τοῦτο τοῖς φιληφοσάρκοις. ἐκ 
τῆ» χιόνος. προσγίνεται". -διὰ τοῦτ᾽ οὖν ἐναντιωτάτην ἔχουσιν 
οὐσίαν. τῆς: σαρκὸς". οἵ-:τὶ. ξξ Ξϑαλάτέης: καϑαρᾶρ, κέφαλοι παὺ 

ὑοῦ κατὰ τὸ" μοχϑηρὸν: ὥδώρ διαιέώμενοϊ:: σταραπλησίως..δ᾽ 
«αὐτοῖς ἐοτοὗ κωβιοὺ καὶ οἱ λάβραπεος" ὄτε: τέ. τούτων. μᾶλλον 
Ὧν ἄλλοι. καὲ σμύφαιναι δὲ φαυλόταταν }ίνονται. κατα τὰ -τοι- 
-αὔτα τῶν ὑδάτων. ἢ δ΄. Ἰἐχγχεῖαρ: οὐδ'. ὅλωβ ἐὔχυμον, ἐδεσμᾶ, 
κἂν ξξ ὕδατος ἢ ῃ καϑαροῦ, μήτοι γε δὴ τοῦ πόλιν ἐγχαϑαίρον- 

ποηάτιπι Ῥαταβῳ ΤΡ ἤθη. σα ρα9 “ΠΈς, εἰπῆτι ἡπιάϊοστιἀτιχ πος ποο 
ἴρχ- οἀούδῖπι Θ᾿ σῆς ΟΝ δαὶ 4 ἢ. δανιεῖ, ἀθριι στο α, ονᾶ:- 

«ἷζον οἱδιΐ, “τι πάνοβαπα Γαΐ. δ πιο, “ἰπρυαθαϊηάδανο δά 

ξια66: Ὀοἴτιβ 1115: παρ απί, δ: οἱἵΌ Ῥαίνοίομπξ;. οἵ. οἱ ἴμ: χαϑυὶ 

γον ΓΑπξασ. ρτισο; παχη ΘἀΌτΘ, Σπυρ ἕο «Γαχιῖς, ἕαπα, ρυάξει :βιχα-- 
ἢγθδ.)"Ῥἰπριθθποααα αἴξ: τοϊπαδπηα). οἷα. Πμ||4.. 46 Ἰρμ ρα Ππιρ 

φουαγδτι οἰΐξσα Ῥυξτ Δ Ποπθῖι,; : Ῥχαθοῖρτιθ. ἢ αΐ8. φοβιὐν8 

-οἰπουπη δέ, - - Ηοα.ῬΙαπα πιουδῖπιθ σΌ απ Θ Δ θΉ πι7᾽ ΘΟ ατῆ, 18 οἵ5, 

αἱ ἀατίονοβ μα θθηΐπιν;. οὖ (1 ΟΟ ΗΘ: Ῥομβοηΐ, ΤῸ ΔΠ111. ηγαρίδ, 

ἰᾳοάτιθ δ [ἀκά{1|88. δὲ 4[6111; ᾳποά φυῦχα 'παίατα Ηἷ5. δον. ἀμ 

ᾷαγα αν το Ῥ αρατεῖδ ΘΟΠΟΙΠαἱ πἷπχ,, Αἴφαθ, μΒοο σαμίαο "δῇ, : 

ϑαν τααχίπιο. οομίσάγια οατἷ5. Τὰ αν δ πὶ ΠΤ -ὈΔΡῚ1ο-- 

τῊΘ8,. 4πὶ 6. ῬαΤΟ. γ1ΘΤῚ Ῥϑέαμπξαν,, Ἐξ: Ὁ ἴῃ νι οἿᾳ δα: Ὧ6- 

-υτίαηίασ, Νοὸ αἸΠ 1 6 8 Παρθπί: ΡΌΡΙ ᾿αρίαιιθ, - μὲθ-- 

-ἄμο' εὔπαο οἰλαστι τπαϑίβ. τοι !αὶ-:τ}: Θιΐη ᾿Ἰημνδθαθ, πο αιθ 

ὑρίβο τὴ Βυαθιποῦςξ δητῖ8 ἀΔοϊουυϊηιθο, ΑΠσΌΪ Πα, Ῥοῦτο, 

τοίη 6Σ ϑαααβερυσα, πϑάπηῃ 6 ΣΧ. 68, 486 οἰνάξαΐθι, πΩ 
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ἘΔ. Οἰιάτε, ΨΙ. Ε65..͵ ἔπ ον 88, Βα, τν. (658.) 
τορ.)" "ὡς, Ἐἤ τη: ὑχαὺ παρὰ τὰς ἐπιχωρίους δὲ τροφὰς 

ἀμείνους τε 'καὺ χείρους ἑαυτῶν ἰχϑύες γίνονται, διαζψιϑῶσκός 
μενοι ὁᾳδίως ὀσμῇ; τὲ παὺ γεύσει; χαϑάπερ' αἱ τρίγλαι.. μό-: 

χϑηρότεραι. γὰρ. αὐτῶν αἵ τῆν καρκιϑάδά σιτούμεναι » τῶν 
ὃ᾽ ἄλλων" ἢ σὰρξ. σμληροτέρας ἐστὺν ὅλης; οὗ μόνον τῆς 
τῶν πετραίων. τὸ καὶ ὀνίσπων, ἀλλὰ χαὶ πξφάλων. λαὺ λὰϑ 

βῥάκων;, » καὺ τῶν. ἄλλων πελαγίων,᾽ » καὶ κατὰ τοῦτο δυόδπὲ" 
σπτοτέρα τὲ καὶ: τροφιμώψέρα 2 καπόχυμον οὐδὲν ἔχουσὰ:" 1. 
λεΐται δὲ τελεώτερον ὑπὲρ ἀἁπασῆς ἐροφῆς ἐν τρισὶν" σὴτομνή9 
μασιν» , ἃ ὃ περὶ τῶν ὃν ξαϊο τροφᾶϊδ δυνάμεων ἐπιγέγραπται; 

Ζὐ: χρὴ. τὸν ὑχιεινῆς τροφῆς φροντίζοντα. μήτε τῆς ἐχείζων 
ἀναμνήσεωο. ἀμελῆσαι, μήθ᾽ δλώς τῆς. ὑγιειγῆς πραγμιατείαξ; 
ἧς Μμέρδϑ ἐστὶ καὶ τὸ περὶ τῶν ἂν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων. ᾿ἃϊλὰ 
παὺ “περὶ τῆς λει τυνούσης διαίτης, ἐναντίας οὔδης τῇ ὦ τα 
ἡούσῃ διαίτῃ; γέγραπται ἐρευκιο ἕτερον᾽ ἑκανῶς χρήδίμον οἷ 
ὑγεία «ὐουδόβεαι: ΝΣ 

«ὸ 

ἀράμενος, ΘΧρατϑαῖ, πθαπαιαδιπ Γαςοὶ ῬομΣ ἀμ] πτα Ππουῖξ, 

Ργο ΔΙ πο πῈ δεαπι ἀἰνϑείοσασα Ἰσσόϊτπη ἀϊθουοπηα ἵρῆ [6 

1ρῆξ [688 χβθηοσ 5 ΔΘ ΟΥΟ  ὅβα 8 τα ἀυμεξει, αυἱ σαι [4-: 

οἴ ο αἴαας οἄστο. ἀερεεμοπάνωνε, Ποή ἡππ11... Τὰ Β18 ϑπϊη 

Ῥϑίοτοϑβ (ππΐ, «πὶ οαὐοίπααθ νείοαπεατ: τοι ποτίμι δᾶτο 

ἡπαίουῖα οοπῆδε ἀυγίοῦα ηἰδπ τηδᾶο, αύαπι Τα ΧΑ ΠΠτιχή δὲ 4{6]-: 

Ἰουτπ οαγο, [εἃ δἤατῆ δαρι τουτὶ Ἰαρούτπιατίδ, οἵ ΔΠουυτὰ 

ῬδΙαρίοσμπι; ἰάδοαρ, ψαΐπα οἵ ἀθρυῖι8. σοηδοαιιαΐτι δὲ" 411: 

ΒΙΘΝ ΤΙ ῬΙυῖ5 ῥυϑοίθε, Γαδοί π161: χη Η1]}- ᾿πξογῖπι ὁρεμοῖ, Ὑγαά- 
οἴαΐατη. ἀξομᾶ 8. Π60185. 6[Ἑ Ῥτοηπχῖμθ ἀ6 ΔΠ1ΠπΠ|6 5. οὐπηΡη5 

δοχηγηδηΐαν 5. ἰσῖθτι8. 46 δΗἩππθηΐουται [οι] α ρτιΒ 1ηΓοΥ 1" 

ῬΕβ; -ε ὁροτγεθε [Ὧπ δια, αὶ [Α]τ0718 ὙἹΟαι5. σαγα Πὲ, Ἑατῆι 

- ὙΠ 1π ἸΠΘΙΠΩΟΥ ἸΏ ἀΠηρθαίεν χϑνοοατδ, ἔππὶ Οτημῖιο Ορτι6 (8 

ἐμοπδὰ [ἀντ αῖθ πιόη πθρ ραγα, οα)αβ. Ράτ8. 6Π ἄδ εἸἰϊπιεπῖο-: 

τη Ταοϊ]ταῖε. ΠΡῈΣ. ούίη ἄδ αἰξοπααπέβ ποτα νἱοξηϑ 

γαϊΐουιδ; παρ οὐδ Γατη, Ἰλοίοπί ὁοπίταγῖα ΠΕ, οὐχ οττρξιβ οἵἢ 

Ἦροὺ αἰῖτιβ, [δι αίά5 ἤιᾷιοῆβ 1 ἘΠῚ Ἴπη15΄ ἘΠῚ 
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ἀῷ φλεχματῶδες : ϑερμαινουσῶν τε καὶ ξηραιγουσῶν. “ ὃ δες 

: αἷμα. χρηστὸν ἀϑροίζουσι πλέον, ὀλιχωτέρων. μὲν ἀδεσμάτίον. 
,χρήξουοιν; Ὁ ἐπιφανῆ: δ΄. οὐδεμίαν ἐχόντων" δύναμιν, ἀλλ, ἐν. 

ΤΑΧΗΝΟΥ͂. ΠΕΡῚ ἘΥΧΥΖΤΩ͂Σ 

ἘΔ. ὉΒματε. ΨῚ: [455. 454.1 ν᾿ τς δὲ ἃ. Βα. ΕΥ̓͂, (658.) 

:Ὁ Κεφ. {. ἡπεμνῆσϑαι δὲ σε 'πρὸ πάντῶν βούλομαι 

κἀτὰ τὰς τοιαύτας προ μοτείαε,. ὡς᾽ οὔτε βοηϑήματος, - οὔϑι. 

[454] “ϑχιειγῶν διαιτὴμ μάτων ἐπιστήμων. δρτὲ, τελέως. διπὰς 

τῶν ὑλῶν δυνάμεις. ἀκριβῶς. ἐκμαϑὼν,- ὩΣ μὴ γινώο: κῇ, τὰς 

τῶν σωμάτων φύσεις; οἷς. ταῦτα προσάγεται. τειψὰ. μὲν; γὰρ, 

αὐτῶν ἔστι. πυκνὰ πα ἀδιόπνευστα, ᾿τιψὰ δ᾽ :ἀρατὰ καὺ ς- 

δίως ἐκκενούμενα.. -- καὶ. δεῖται διδονόκε ἀϊθοφῇθ: ὑχροτέρας. τὰ. 

πρότερα; «Ἑηροτέρας, δὲ- τὰ δεύτερα, καὶ τὰ μεν, κολλωδεστές. 

οἷς, τὰ δὲ. λεπτοτέρας;. καὲ πὰ μὲν. ξλώττονος; τὼ δὲ; πλείο-- 
ψος. οὕτως: δὲ, καὶ, ὅσοι ̓ μελαγχολωώτερον ἐ ἐχόυσε τὸ αἷμα, 
τῶν. ὡγρῶν. χαὶ ᾿ϑερμῶν, τῇ πράσει δέονται. τροφῶν, ὥπερ; ἰζξ; 
καὶ ὅσοι χολωδέστερον, ὑγρῶν καὶ" ψυχρῶν,; ὡσαύτως. διοοῦ, 

δσοιυδ᾽ 

τῷ μέσῳ παϑεστηχότων, ὡς μήτε θερμαίνει, ι(ἀξιολόγωβ, ᾿γμήτᾶ, 

ψύχειν, ὥσπερ γε καὶ μηδ᾽ Ὁγραίγειν ἢ ξηραίνειν, οὕτω 
ἴᾺ 

. δὲ χαὺ πάχους καὺ ἽΤΡΟΕΙΕΕ ἂν τῷ ἤν» οι πε} 

σαν». Υ- Ἰρ ειεοία πιοᾶ Δὲ ἘΞ} ΕΙΣ Ἧς τ ΘΗΝ ΠΏ 6.18 

ψοῖμν -δτιΐθ οχητιΐα.: α ΔΙ τα Θμ ΤΟΥ τα, ΒΊΡ ΘΥΊδΘ Τα σαἸταῖθβ ἘΣ τι 

οἷβ τοπθαΐ, ΠῚ 1461) ὀονρουτιθι τιδίπιχαβ, σορη ξαβ᾽ παϊρεαῖ,. (1-- 

Ῥπ5 δἀμίρεπαα δὰ Πιπΐ, θυμπι πουᾶπην. τπιθατθ ΔΌΣ ΠΠΟΥτ. 116-- 

ἂς γεγο [ΓΑἸΟΘΥ ΙΒ γιοία5 ταΐπουβ [οἱοπίίοτη, «ΠΓδοσίατ. : ϑτιπξ 

δαῖτα. σογρογιπῃ απθθἄδγη ἀθη ἴα, Ὥ6Ο ῬΟΥΓρΡΙΓΆΡ11Π14:; ἀπαθάαμι 

χάγα, οἵ απιαθ 18 6116 αἰ ῆοηίασ, ΑΟ Ῥυῖονα αὐϊάθηα: ΑἸ πθηξο 

ΟΡτι5: παρεαΐ Βυπητἄτϊοτβ,, -Ῥοβοτίοσα, γοΥο βοοίοχα:. 6 ἢδθα 

αυϊάοιπι σ᾽ αθποῇοσθ, 116 ἔθημπίογτθ: Πάξο πηΐπουθ; 1116. τ|θ6-- 

᾿χῖοτο. ἀΔᾶ ϑαπάθῃι Ρῥίαμ τηοάτ.:, απουπατθ [ουισαΐχοτα 

Βαβοπὲ ῬΙπβ 7πῆο προ δυο μο]οπχη;" 1185. ΔΙ ΠΗ Θπ 15: ορτιβ δ ἔθη1- 

Ῥεγαιηθηΐο οα] 1418. ΘΕ. Πυτηϊα15.: βουτ Πρ 1415. δὲ Ἡπτηατ5 115, 

401 ὈΙΠΟβοΥθμι: απ Ῥἱδαϊτοίαπι, οαΠ14156. οἱ, Ποοίδ.. Οτάραβ- 

οαματθθ ψΘΤῸ [απσυΐβ Ῥομτιβ γητ πα ϊη6 Θχοθατε, 115. αἸπυθαΐα 

ΠΧ αἴα Ταογϊπΐ Ῥδποίοχα 1115 ατήάοπι, [δα π|48. [δον] ξατα, 118 

Ῥυδθαϊία Πηξ τρϑμιίε [8 γ.. παρα ταραΐαγα θη θϑηῈ,. τὶ δ 

ενϊάθηΐον οαἹοΐαοιδηξ, τ|ιθο {τὶ σοίαοίαγιξ, τπιθαὰθ νοῦο Βαπιθ- 

οἴθπιί, δαὶ οσϊοοοπέ, εοάθηναπα τηοᾶο οΥαΠ 6] ἀὸ ἐθητιτ α 5 
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ἘΔ. Οματε. ὙἹΙ [454] τ ἘΔ. Βα. 17... 658.) 
ὡσαύτως. "δὲ γ} ̓ισχρότητός τε καὶ τῶν “ἐναντίων αὐτῇ: οκραῦυ-: 
θότητα δὲ λέγω “αὶ ̓ ψαϑυρότητα.":: ὑπάρχει. δὲ ᾿χραὐυρότης ' 

μὲν. τοῖς ᾿σχληροῖς τέ καὶ ξηροῖς ἱπαγῶς ψσοϑυρότης δὲ. 
τοῦς μαλακοῖς. τε. καὶ μέσοις: κοαϑ' ἘΠΕ: τέ καὶ ξηρότητα 
κοιψὸν δ᾽ ἀμφοῖν τὸ » μηβὲν, ἔχειν γλίσχρον: “ διαχνωστιπὸν. 
οὖν ᾿εἶναι προσήκει. τὸν. ὀρϑῶς. φησόμενον. 'ταῖξ τροφαῖς, 3 

᾿᾿ φερῶτον, μὲν τῆς. κατ᾿ ἀσαιότητἄ τε’ καὶ. πυκνότητα. τοῦ. δέρ-- 
: ματος ἐν τοῖς ἀνϑρώποις διαφορᾶς, ἐφεξῆς: δ᾽ αὐτῇ τῆς δλὴς: 
σοῦ. δώμάτος ὥράσεως, - «εἶθ᾽. ἕξῆς εἰ, σώζει: “πάντα, τὰ μόρια; 

τοῦ σώματος τὴ οἰκείαν πρᾶσιν. - ἐνίοτε" μὲν γὰρ ἤ, κεφαλή; 
ἔστε ϑερμοτέρα τοῦ προσήκοντος. -ἢ. γαστὴρ. δὲ ψυχροτέρα; 
πολ)άκις «δὲ. τοὐναντίον. ἤ γαστὴρ μὲν ̓ ϑεῤμοτέρα;, ᾿ψυχρό 
τέρα δ᾽ ἢ κεφαλή" παν, τἄλλα: μόρια; ̓πάνϑ' ὡσαύτως.“ ἢ μὲν 
οὖν ἄλλη πᾶσὰ ϑεράπευτιπή ἐξ καὶ ὑχιεινῆ. μέθοδος. ἅπάαντωψ: 
ὁμοτίμως ι“ξστόχασται, -τὰ δὲ κατὰ: τὰς τῤοφὰς. ἐξαίρετον. μὲν, 
ἔχει. καὶ πρῶτον σκοπὸν," ὅπως ἄριδέῳ πεφϑήσεται; δεύτερον, ̓  
δὲ ἐπὶ τῷδε, τὸν ἀναδοϑησόμενου. ὃς τῆς πεφϑείσης τροφῆς. 

χυμὸν. ἐπιτήδεϊον, εἶναι τῇ: πράσει τῶν ἄλλων: μορίων.:. ἀνὰ 

Δῃ ταρᾶϊο΄ οοπ ΒΠαιξ,,  πθο ποπὶ 1δηὕοχ δ᾽ ἀπιαἸ ἐξα ταιατιο Ἡτιῖο 

ΖΡΙΙ. σου αυϊάντιι;. ἔραρι τα 15. [ΟΣ 1668 δὲ ἔρ]αθ1 1518: Τπε δ "Ὁ 

βεαρ᾿ τὰς Ποοῖς ἐξ ἀητίβ ψαϊ46, ΙΔ ἢ Πτἴα5. τ ΠΡ Ὸ5 δὲ Ἰηΐοσ 
ματα: αΐδηι ἐξ“ Βοοϊ εἴδη ἐπϑ118:. τίσι: Ομ θ, αἴ ἀξ: 

ΗΠ μαβρϑαπΐ ρυηοα. ΟἿ Ἰσίπι τϑοΐπιβ᾽ ΔΗ πιθηξουτμι. οΟλ": 

Παγεταῦι5 ἄσρεί, 18 αἸρποίοαϊ. οροσίεξ Ῥυϊποῖριο τάσῦαθ ἄθη- 

᾿[λβατβ Βομαϊπτι: ὁ 115. ἀ ΠΟ ΘΠ Εἴ85,. ἀοίποθρβατια Ὁ Η15᾽ Δ81- 

ψουίατα οοΥρουδ᾽ Τοχηρϑυΐθτα, Ῥοἤυθπιο ἡτιι ῬαΥ 65. ΘοΥ̓ῬΟΥ 5 

Πησυδε Τθηιρουῖθμι. ρτόργΐατα [οσνεὰί. ΟΟμΠπσί  δαΐτη 411- 

4ακπῆο, τὶ οαραΐ 710 οΑἸ1α 1τ|8 Πἰ, θη γτοτ 5. ατιΐθγη ἔν1οῖ-: 

ἄϊου; αἴψιρ δα ἃ ἀϊνογῖο (δθρθητηθγο, αἴ οΑἸτατον νθη-- 

ἐγϊοι 5, οαμεῖξ ἐρισιαττιβ: Ὑθρϑυταίαυ; ᾿ Ἰάθπχατιθ τι ῬΑΥΈΙΡτΙ5 

Δ115 δοοιαϊ!. Αο' οπσδηαῖ. σπάθη. οἱ ἐποο τ 815. ἐποηᾶδδ 

τοατια τὰξο οτημῖβ. Γοορην ᾿ἀϑάτιθ, ἴτι. Ομ 8 αἰτίοις: ἀπᾶ8 

σογο Δ γηθηΐα ἐνδοίαέ, ρϑολδτοπὶ πππο Παρϑξ, απθηι ῬΥΙηῖΟ 

Δατυιδαξου, τῷὸ ὁρῆτηβ θ΄ σοι δΙνξτΥ 5. Ῥγόχιαηθαπο; τεῦ ΘἸ ἀπ: 

οἔμβ' σογιοοοίΐ ἀἰ Πχ6 111: Πισοῖιβι σα θ Ρ ΥΤ]) ῬΟΥπτ ΘΠ ΡΕΥΤδὲ 



δ ΤΑΖΗΝΟΥ. ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΧΥΜΤΑ͂Σ 

ἙἘΛ. Οματε. ΥἹ1. [454. 465. τ ἘΠ) Βαῖ τν. (5958) 

καίῳ τοιγαροῦν δριτῶνδε φαίψεται τοῖο: ὀρθῶς: μέλλουσι. χρῆ-. 
σϑᾶαν τροφαῖς ἥ περὶ, κράσεως “πραγμαξεία. -᾿ αὶ τοίνυν ὡς 
γεγυμνωσμένῷῳ σοὶ χατ' αὐτὴν, ὅσον -ἔϑ: .ὑπόλοιτόν ἔστιν εἶς, 
εὐχυμίαν τε καὶ κακοχυμίαν ἀναγκαῖον, ἐγνῶσϑαι, προσϑήδω; 
τῆν “ἄρχῆν ἀπὸ τῶν οἴνων “ποιησόμενος... τ 

: -Ἀεφ. “αἷς, “Ὅσον, μὲν. οὖν αὐτῶν οοἰδραδδεις, εἰσὺ καὶ 
λεπτοὶ κατὰ σύστασιν, οὔφησίν. τε κινοῦχτεβ 2: ὀλιγίστην πᾶς 

φέχουσι τῷ σώματε τροφήν" ὅσοι δὲ παχεῖς; ὥσπερ: ὅ- Θη-. 
θαῖός τὲ καὶ ὁ 'Σκυβελίτης,, ἀξιολόγως τρέφουσι. διαφέρουσι 
δ᾽ ἀλλήλων “τῷ. μᾶλλόν ἴτε “καὶ ἧττον ἀνάλογον: τῷ πάχει. 
τοιοῦτος δέ ἔστιν οἶνος, παρ ἡμῖν ἂν “ϊγαῖς “αὶ ΤΠεριβερίομῇ, 
τῇ μὲν ὁμόρῳ ἹΜυρίνῃ,. τῇ δὲ Περγάμῳ. τελέως μὲν οὖν 
εἶδε, χλυκεῖς ὃ τε “Σαυβελίτης- καὶ δ. Θηρφαῖος, αὐστηρὸς δὲ 
ἅμα καὶ γλυκὺς. ὃ. Κιλίκιος ὃ ̓Αβάτης, ἃ ἀπὸ χϑρίοῦ τὴν “ροση- 

᾿ γόρίαν ἔχων", ὃ δ᾽ ὃν “Ἰγαῖς καὶ ἹΤερπερίνη μέσοι τούτων 
εἰσὶν, οὔτε γλυκεῖς ἀκριβῶς ὄντες, οὔτε στύψιν ἔχοντες ἀξιό-- 
λόχον ὁμοίως τῷ Κιλικίῳ: [455], μέλάνξε δὲ πάντες οὗτοι 
τυγχάνουσιν ὄντες᾽ οὐδὲ γὰρ ἂν εὕροις οὐδένα παχὺν. ὅμα 

δοοοϊηγποᾶμ5 ΠΕ. ὙΙΔουὶ ἰΐδαθα ον πδθο ἈΘΟΕΙΤΑυ τυτῆ ῬοΙπε 

ΟΡ. ἀ8. [δια ρον απηθη 5. 115, φαΐ τεοίθ τιαυ! ΠηΣ ΑἸ Ἰγιθη τος 

ΤΙΡΙ Ἰρίξατ, τι ἴῃ ορότθ ποὺ δχόγοιίαΐο;,ρ δἀὐάαιη, ἀπαρουπι τα 

τοῆαπέ ἀς Παροοχθα: Ῥουΐξαία δὲ σηο πιϑοοϑῆϊανίο [οδηάα, 

Γαπρίο. α΄ νἰμηῖβ. ὀχοχᾶϊο. [ 

Θδ4ρΡ. ΧΙ. Ἑτγρο, αιδθοιπτᾶτθ 1 Σ ρει [ δ 

ὐθΠαπῖῖα ἔθητι, ὈΤΙΙϑήπαπ6 Οἰθηΐ, ΘΟΥΡΟΥῚ Δ πτοπΐπι [πσο6: 

χῦαξ Ῥδιο ΠΠηγπτ; γαῖα νόσο; τις. ὙΠπουαθύι οἱ ΒΟΥ ΡΟΠΓ65; 

γαῖ. παΐνταπε; ΟἹ Δ ἴδυηθῃ ἱπν]οθν ππ8) οΥἷ8. τηϊ που βατα 

γξϊοβ ρυὸ οὐδ 61 τηοᾶο. Ὅα]6 τερουῖταν ἀρτια πο5 στμτσα 

Αδρὶβ δὲ Ῥευρουῖπιθ, 115. Μγεῖπδθ. ΠΉΣΠτη15.. πδο Ῥουράπιο: 

Θυσαχηρ Ἰσίξαν ἀπ]οῖδ Γαγέ ΤΠοράθιην οἵ σου ο 1 68; δα θυτίηΣ 

τα 4 ἀάϊος ΟἸΠποϊτη, ΑΡαΐθβ, πὸ. οκ ἴοοο νοοσδέϊμ;. χγῇθ- 

ἄτι τον ἤᾶθο Ἰοσιτ ᾿αποῖ, φαοᾶ 6χ Αϑρὶβ οἵδ. δὲ Ῥαγροῦξ-: 

πᾶ; τι ποᾶ πιδαπς Θχαιῆπίο ἀἤ]66. ΠΕ, πίρατιθ νοτο ὀνἑάθπε 

πβατῖιθ δ 46ο,. οἱ ΟἸΙοϊαχα; “ΑΠυπσοηαὶ νὰ ΡΟ οαί.. ΝΉΠΗΣ 

δ πουτηη ΠΟ ΤΙ ΡΥ ΠΏ}; πρῦτι6᾽ Θηΐτη: Ὑ πηι 76 0 6}148. ΟΣ τα 
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ἘΔ. Ομᾶτε. ΨΊ. [455.} ἘΔ. Β4. ΤΥ. (668,.559.) 
καὶ γλυκὺν. οἶνον, ὃς δὺκ ἔστι μέλας. δὰν οὖν τῶν λευχο-- 
“χάτων οἴψων. ἑψήσῃς τὸ γλεῦκος; ὧς τὸ παλούμενον ἔργά.. 

σασϑαιν σίραϊον, ὅπεῤ. ἕψημα, παρ᾽ ἡμῖν, ὀνομάζεται, μέλαν 

ἴσχει τὸ χρῶμα πα(559) φαπληρίως τῷ Θηραίῳ. μέλαν. δὲ 
"(αἱ τὸ τοῦ Καρυΐνου ζφῶμ ἐστὶ, γλυκέος ὄντος αὐτοῦ. τὸ δὲ 
σόϊ Θηρίνου μέλαν μὲν, ἀλλ᾽ οὐκ ἴσον τῷ Καρυΐνῳ᾽ ἀπο- 

λείπεται γάρ τι καὶ τῇ γλυκύτητι τοῦ. Καρυΐνου. λευκὸς δὲ 
οἶνος οὐδεὶς γλυχύς ἔστιν, ἀλλὰ τινὲς. μὲν αὐστηήροί τε καὶ 
παχεῖς, τιφὲς. δ΄ ὑδατώδεις τε καὶ λεπτοί. ξαγϑοὶ δὲ καὶ 

γαῤῥοὶ ». τιψὲς. μὲν ̓ “χλυκεῖς εἶσι. μετρίως. ἢ ὥσπερ “ἽἹπποδωμάν:. 
τειός, τε παν: Φαυστιανὸς Φαλερῖνος,. ἔνιοι δ᾽ ὅλως “)ζλυχεῖς. ὦ 

οἵ δ᾽ ἐρυϑροὶ πάχύτεροι. τούτων; ὥσπερ, χε τούτων ἕτεροι, 
πλησιάζοντες ἤδη κατὰ τὸ χρῶμα τοῖς μέλασιν. ἧ τροφή, δ᾽ 
δξ. ἁπάντων. ἐστὶν. αὐτῶν ἄνάχοχος τῷ πάχει. καὶ διὰ τοῦ. 

40. τοῖς μὲν ἀναϑρέψεως δεομένοις ἐπιτρεπτέον πίνει: τοὺς 
γλυκεῖς, καὶ μάλισϑ' “ὅταν "ἀμέμπτως. ἔχωσε τὰ παϑ' ἧπάρ τε 
ογαὺ σπλῆνα καὶ γεφρούξ᾽ τοῖς δ΄. ἤδη παχὺν ἠϑροικόσι χυτ 
μὸν ἐν ταῖς φλεψὶν οἱ λεπτοὶ πατὰ τὴν σύστασιν χρήσιμοι, 

ψυχρῶν μὲν ἡϑροισμένων ἐν ταῖς φλεψὶ χυμῶν, οὗ δριμεῖς καὶ 

Ἀπδ- 8 ἅπῖςα,, αοᾶ ἡσι Ἰἄθη Ὠἰρυττη ατιοίτιθ πὲ, ᾿Οογίο, ἢ. 

Ξημ πη ὃ Σ. οηφμάτι γηδπίτηθ 4100. νἱῃο ἄθοοαπαβ ὮΒ6116.60, 

ἢ ἴάρα πᾶς οσι δῖ. «αοα τιο5. ἀεί τιαξτη. σοσδιηι8, ΘΟΟΙΟΣΘ τ 

πλουτίσαι δοατιῖγν δα ΤΠ ονδοὶ πιῆαν. ΟΟΙοΥ οἢ Οὐνγίηο οἴαχη, 
«ποᾶ Ἰρίπμν ἀποαπθ. ἄμπ]οθ, πίσου; πῖσϑν οἵ Ὑμθσῖιο, [β4 ποῖ 

Ἰιβααθ. 60; τὸ Οδνυίπο,, ἃ (πὸ ἀπ]οράϊηρ. φποατιθ, ἄθρεποχαῖ. 

Τηου. 4106, ἐπα ἀπ]ο6. τ] πηγὴ, [δα Γαπὲ οκ ἢἷ5. απαθάδη κπ- 

ἤρα δὲ οραῇα, - απαρᾷδμ δααοία οἱ ἑδπαῖα.. ἘπΙνα Πδνϑατιθ 

Δα πηθἀ!οου ον. στ οἷα, τι ΗΠρροδευααιξίττη 6: οἱ. Ἐδυῆ]α-- 

ἨΌμ] ΒΆΤΘΥΥ Τὴ 5», 4118 ̓ πϑαξίχθιανα ἀπι]οἶδ' Γαπί, ΗΠ ογαῆιοτα 
βαρ ϑηδαν γρυα; τΡΥῚ8. 4118, απια6 7απὰ ΘΟ] 6. ῬΥοχίπιβ φα πΐ-- 

στα: δοορᾶδηϊ, [πῖξ ΔΙΠγη 6 πγ} ΟΥπ ΠῚ Ρ 15 Ῥτο ογαιξοὶ ταίτο-- 

Ἠ6; τάδοφαρ 115, 4αἱ τιξ στ ϑβοϊαιίτ. οραβ.- παροπέ, οοποράθη- 

ἀὰ5 οΠ' νἱμῖ ἀυ]οῖθ πἰπ5, ργδθοῖρτιθ σϑυο Βὶ ΠΙΒ1] 1158. 1] π6-- 

τῆν ἴῃ ἤθοογο, ΤΙ η6. δο τορι; ἀυΡ5. ὙΘΡῸ. ὈΡΑΠΊΟΥ ἴπ. σα- 

Ἠϊ5 ΠΥΠΙΟΥ τϑατιπδξ, 115 Γπ ἤδηδία ἔδατιθ 6Σ αὐ δ; δου 

αυϊάθην δ νοιαπμι, ἢ ἰρσίάτι5. ΘΟ Θοἴπιβ -1π συ θη15 ἈππποΥ 

ΘΑΤΝτΙΒ ΤΟΜ, ΥἹ. ΕἘδς 



802 ΤΩ ΖΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ἘΥΧΥΜΙΑ͂Σ ; 

ἘΔ. ΟΠατι, γι: [4651 ἙΔ. Βα. 1ν. (59) 

“ταλαϊοὶ, μὴ ψυχρῶν δὲ; ὅσοις τούτων οὐδέτερον ὑπάρχει. 
"βελτίους μὲν οὖν εἰς εὐχυμίαν οὗ εὐώδεις, ἀλλὰ καὶ κεφαλὴν 

7. . ΄ ΡΥ δ ες ι -“ 2 
πλήττουσι χρείττους ὃ εἶξ. οὔρησιν οὗ λεπτοὶ; κεφαλῆς δ', 
οὐδ᾽ δλὼς ἅπτονται. ᾧεύζγειν. δὲ τοὺς παχεῖς ἅμα καὶ δυσώ-- 
δέις καὶ ἀηδεῖς. καὶ αὐστήρους, οἷός ἔστιν δ᾽ φαῦλος Βικπυὸς 
ἐν τοῖς μεγάλοὶς χεραμίοις, ὃ δ᾽ ἂν τοῖς μικροῖς οὔτ᾽ ἄηδὴς, 

2. 7 27 ᾿ 2΄ - ᾿ “Θ Ε 3φἈ . ΘῈΣ 

οὔτε δυσώδης, οὔτε παχὺς ἄγαν ἔστὶν, ἀλλ οὐδὲ. τὴν στύ- 
Εἰ ὑυρ ον ΧΩ Ἢ δ᾽ σς», -τ ΠΣ 5.ὡὰ 

ψιν ἔχει στρυφνην" εὐχυμος δ᾽ οὐδ᾽. οὗτος, ὥσπερ οὔδῥυκα- 
κόχυμος; ἀλλ᾽ ὃν τῷ μεταξὺ τῶν εὐχύμων τε: παὲ καποχύμων 
ἐστί. τῶν γε μὴν εὐχυμοτάτων οὕγων καὶ δ' Φαλερῖνός ἔστι, 
παὺ μᾶλλον ὃ γλυκύτερος. ἐκ ταὐτοῦ δὲ γένους τῷδε παὶ δ᾽ 
αἰδδὸς Τιμωλίτης. ὃ γλυχύς. ἔστι γὰρ καὶ τούτου τὸ ἕτερον 
ἵςς. » ι τ οϑιον τας τορι ρρριῖ 3, ἰρ!-- »Ἰς 5.4.5 δ, “3 
εἶδος αὐστὴρον, οὐχ Ὁμοίως εὔχυμον, ὥσπερ οὐδ᾽ ἄλλος οὐ- 

ϑεὶς αὐστηρὸς ἱκανῶς, εἴ καὶ ῥώμην ἐντίϑησιν ἐκλνύτῳ στομᾶ- 
ζῷ χαὺ γαστρὶ, “αὶ μάλαστα κατὰ δυσχρασίαν ϑερμὴν. ΖτειτοῦΞ 
ϑόσιν. ἕνεκα γὰῤ τοῦτοῦ καὶ. τοῦ συστῆσαι ζεομένην 7αστέ: 
θα. χρώμεθα τοῖς αὐστηροῖς͵ οἴγοις, ὄλλως οὐκ -ἂν χρησάμε: 

ιοτῖει ἃ πὶ ἢ δέρί πο. ΠΟΣῚ δι, ἔπτη, Θαϊ πες ἨΟΓΌΤΩ ὙΠῸ 

δοῃνθηξ, Αο οἀογππε «ἀἰάοτὴ δα “Γχοοῖ Βομταΐθμ ῥγαδῆδξ; 

ὈΔΘ ΟΣ ὰ Οαρπξ [ΟΥΙΈ; τθῆπθ δίθηδας Ὡγΐη86 τη 618... πδο 

«αϊοφαδτηι σαραΐ ἑεπΐαί. Ψηαπαα Γαπῖ; ααθ᾽ οχαῖα Πυημὶ δὲ 

Φιανθοϊθηῦία Τηζαανίαητιθ οἕ διιθνα δαθυῖπέ, σααβηηοᾶϊ Ἠδ-Ξ 

Λείαν νη6 Βίογαιι; ἀποᾷ ἠπ τηᾶρσιυβ ἰαρθχίβ δἀϊοιναίασ, ἵπὶ 

φαννὶβ δηϊηι [οτναίππν πόατο ζηΐπανο, πθαπθ βτανθοδουτηι 

ἘΠ; πθὸ ογαίίατι νᾶϊᾶθ: [6 πο ἀἢυ ρθη 1 δου] τάτθ ῥυδθ- 

ἀπέστη δὲ ἀσοῦθα;- νϑτιπη πμ6 Τρίαπη ἀπἰάθηη θοπὶ Γποοὶ ἐπουῖς 

που ἤδπϑ πθὸ ΜΉΘ, [δὰ 1υῖθῦ 66, - ἀπαθ Ὑπ810 Ῥοποηπδ [ποόο 

στ εατίξ, τηϑᾶϊπτη. Ἐπ 115; 4086 ὁρειπι Γποοῖ. Γατπί, ἙΔΙόγηατ 

«Π, ᾿]ο8 ῥσαθίου τα; δ᾽ αβἄθηχ σϑπθυῖ8. 6[Ε. ΠΤ ντιτ Τ τη ΟἹ 68, 

ποῦ“ ἄμ]ος. δὲ; πᾶτὴ δἸξθυτπῃ Ἠπ17118 ρα πτβ τορδυϊξιν δα θ6- 

σάτα, αποᾶ Γαςξοὶ τιὸχὶ ροεῖπάθ θοπὶ ΠῚ, ἀποηπδᾶπηοδιίη τὸ 
αἸϊτιᾷ χαϊᾶοιυ αἰΐαχη βαοεῖε, αποᾶ [αρτα υπτοάτηι δαουθτι Πέ, 

εἰμαυᾶπ Πομιδοηο τοίοϊπίο γόρυν δαδαΐ νοπίσίααθ, τηαχῖπθ 

αἸ11α Ἰηϊοιαρο 8 ἸΑΡοΡ μερπ5. Ηδο οπΐπι ρταΐίο νἱπίβ τιῖῖ- 

την ἀθ θυ 5, αὐ οἰξατα ᾽να Πίξαμπλι5, δ] οφαΐὶ πο τατὶ, 
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ἘΜ; ματι, ΨΊ. 1551 - "Ἔα, Βαϊ. 1γ. (ὅ59.) 
γοι διὰ. τὸ “μήτ᾽ ἀναδόσει τροφῆς; μήϑ' αἱματώσει; "μήτ᾽ 

εὐχυμίᾳ, μήτ οὔρων εὐροίᾳ,. μῆϑ' ἱδρώτων. δρκρίσει, 5. μήτε 

γαστρὸς ὑπαγωγῇ συντελεῖν αὐτούς. ἄλλ οὐ πρόκειται γῶν 
οὔτ᾽ ιἀρετὰξ: οὔτε τ. οἴνων. πάσας διόρχεσϑαι; καὶ μάλεσϑ' 

ὅσοι σϑξροσοι γόσοιο.. “ὅπερ οὖν πρόπειξαι, πάλιν. ἀνα- 
ληφϑὲν ἔν κεφαλαίοις βραχέσιν εἰρήσεται. -:. τοῖς. χολωδεστέ- 
φοὶς᾽ σώμασιν; εἴτε διὰ φυσικὴν. δυσχρασίαν, εἴτε δὲ ἐπίάτης. 

τον ὁπωσοῦν. γεγονυῖα, οὔτε Φαλερῖγοδ; οὔτε Ἰμωλέτης᾽ 
; σεῤῥὸς γλυκὺς, οὔτ᾽ ““ριούσιος, οὔϑ' δ. Ζέσβιος. ὃ εὐώδης τε 
“αὐ πιῤῥὸς ὅμοιός" τοῖς “προειρημένοις, ὧν, ἐπιτήδειος" στέ- 
γεσϑαι" ϑερμοὺ γὰρ ἅπαντες, οὗ τοιόῦτο;. μήτ᾽ οὖν. χολώ- 
δεσι, μήτε τοῖς ἐξ ἃ ἐγκαύσεως, ἢ καμάτων πολλῶν, ἢ ἐνδείας, 
ἢ λύπης, ,ἢ ὥρᾳ, ῆ χώρᾳ καὶ καταστάσει ϑερμῇ , διδόναι τοι: ὦ 
οὔτον οἶνον. ξξ ὑπεναντίου μὲν οὖν ἀγαϑὸς ἅπασι τοῖς ἜΞΟΣ, 

μαίνεσθαι δεομένοις, φλεγματώδεοί τε. καὶ ᾿ψυχραῖς. κράσεσι, 
“χαὶ χυμῶν πλῆϑος ὠμῶν ἡϑοροικόσίψ,, ἄργῶς βιοῦσιν ἔν. ζω- 
:τοίῳ ψυχρῷ. καὶ χειμῶνε καὶ παταστάσει. ψυχρῷ “καὶ χρᾷ. 

ἦ » Ἂ 

408 Θα΄ πδάϊα ΔἸ ππθηξο" ἀ:ἀποθο οσηίοταπιξ, πθο σίσποπᾶο 

Ταπραϊηῖ; πιθο ἔποοῖ θομ τα, τπιθὸ οἱοπϊς πσῖπ18, ἴθο [πάονε- 

Ὅτι5 ῬΥοχπονθηδίθ, πιθεπῖθ σοσοὸ Γι ράποθηδαδ αἰνο: 56 ποπ΄ 

6 ῥταθίδητιβ τη Πατα νἱηῖ νἱρταΐθβ, ταὶ υἰα. ομΐπῖα Θξθαυ, 

Ῥγδθίδυ τιν. ατίαδ. δα. πποῦρο5 ἔβοίαπε:. αιιοᾷ ᾿ Ἰρίττη: Ῥγοροῖπε-. 

σϑηλ,. δυανάρτιθ. [αλητ8. δοιη τ ΘΒ αν; ΘΟ ΠΑΡ ἐπ: ὁ, Οὐχ:- 

ΦῬουῖραβ ῬΙΠΟΠουῖΡα5. ἤνα παΐατα 5. 1 οπρουῖθα θά {ουῖΐ, 

ἢνϑ πη οτοσπατς ἐαπ θη οι πμεῖα, θο ΒΑΙθυταγα Ἴθ6 

ΜΟΙ Ιτο5. Τα]νσιη ἀπϊοθαπθ, τιραπθ Αὐπιβτην; τὸ δι Θβτστν 

ξαϊνυαα ἘΠπά οἱ ᾿οἀογαχα, ργδθαϊοι8. παπᾶ Δ Ππμ18, ἩΗ 6» 

 ιβιυύθα; βαπεισπίτα μυτιδειοάϊ, οαἴτάα Ὁμηιία. Νοὸ ὈΠΙοΙ͂β Ὁ 

᾿ρϊτὰν σίμτιον ἔα16. σοποδάθη τη ΘΠ, πιθο Ῥουτπ5,. ἄθααε 1ἢ 

ΖΑἸθοΥ6 γα] δό αὐτὸ 1πἸθ 18 τις Π.ΘΘΡΌΤΟ; τι ΘΙ ΠῚ ἐθυ θοΥ 8, Τα σῖο-- 

ἶρτι5. ν6} δορὶ δία σατο... Ἰάθη 6 ἄϊνου [Ὁ 1 115Ῥυοβᾶζαν, 

«πὶ ὁπκοαρϊοίαοομθ ορτιβ. βαροπε,. ἀο: ρπτηξοίαθ Ῥριριάαθαπδ 

πίθου οὶ, ον ἀϊοντησιατιθ᾽ Ἡτπι οὐ τε ᾿ΟΟΡΊΔ1) ΘΟ] ρο πε θυῖ8,. 

νίξαμ  ἀποθητθτιβ. οὐξοΐαγα “ἀπ τερίομθ ἔρισιάα, Ἦν Θμν15. ἔ611-- 

Ῥοτο; σοεῖλ ἤει ἐεϊσίᾶο αἴατιθ Βταπίάο. Ηΐ8 ὁυππῖριβ ξαϊ νται 

Εε2 
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ἙἘά. Ομιᾶσε, ΥΙ. [455. 4561 ἘΠ. Ῥαΐῖ, τῦ. (559) 

τούτοις μὲν ἅπασιν ἀγαϑὸς ὃ κιῤῥὸς οἶνος. καὶ γλυκύς" ἔνα»- 
“τίος δὲ τοῖς ἐναντίως ἔχουσιν, οὐχ ὡς κακοχυμίαν ἐργαζόμενος, 

[456] ἀλλ ὡς ϑερμαίνων. τοὺς ψύχεσϑαι δεομένους. ἕτοιμον 
γὰρ αὐτοῖο ἔστι τοῦτον πίνουσιν καὶ κεφαλὴν ἀλγῆσαι καὶ 
“πυρέξαι καί τι τοῖο νεύροις παϑεῖν.. οὗ δὲ τῶν κιῤῥῶν τε 
“αὐ μετρίως γλυκέων, (οὐδεὶς γὰρ πιῤῥὸς ἄκρως ἐστὶ γλυκὺς, 
ἐπὶ τὸ μελάντερον δὲ χαὶ γλυκύτερον δέποντες ;. οὔχ ὁμοίως 
ϑερμοὶ τοῖς κιῤῥοῖς εἶσιν. εἰκότερον οὖν οὔτε κεφαλήν » οὔτε 
ψεῦρα βλάπτουσιν, οὔτε πυρετοὺς ξξάπτουσιν ὡσαύτως ἐπεί: 
Ζοις: ὅτι δὲ γαστρὸς οὗ γλυκεῖς οἶγοι: καὺ παχεῖς εἶσιν ὕπα- 

σπετικοὶ, σχεδὸν οὐδεὶς ἀγνοεῖ, καϑάπερ. 7ε: καὶ πέρὲ γλεύκους, 
ὅπως ξστὶ φυσῶδες χαὺ δύσπεπτον καὶ παχύχυμον καὺ μόνον 

ἀγαθὸν ἔχον ὑπάγειν γαστέρα » κἂν ἀτυχήσῃ ποτὲ τούτου, 
βλαβερώτερον γίγεται: “πάντων δ᾽ οἴνων κοινόν ἔστιν; ὅσοι 
7ε μὴ πάνυ παχεῖς εἶσι καὺ λίαν γλυκεῖς ̓  ὥσπερ ὃ Θηραῖός τε 
μαὺ ὃ “Σρυβελίτης, ἐπειδὰν εἷς χρόνου μῆχος ἐσταϑῶσι ; ξαν- 
ϑὴν τὴν χρόαν ͵Ζίψεσϑαι καί τι ἀαὺ στίλβον. ἔχειν ὁμοίως 

πυρί. καὶ γὰρ οὗ μέλανες, οἷός πέρ ἔστιν ὃ παρ᾽ ἡμῖν ἐν Περ-᾿ 

σἸπαλη ἀπίοοαιπα Ῥοήτιτη 641, ἡπδῖττ. ΨΕΥῸ 818, 4π ΟΠ Τἀτῖο 
3ποᾶο ἴδ παροπέ, ποὰ απδίδπτιβ. Γπόοοβ. υἱοοβ ουθοῖ, [θὰ 

ποῦ. ὀα]οίαοϊαί, 4πο5. τ τι σοσασα οοπνθηῖοραΐ: ἔδοῖθ. τιδη7- 

486. υἱ,. Β΄ τα16. δι ροτίαί, δὲ οαρπξ ἀοϊοπέ, οἱ Γερυϊοϊίαπι, δε ὺ 

γον 5 απο ῥδοῖο θπξαυιέθσ. ἴπι ἔμ]νῚ8. σοσο δὸ τηβάϊοοτί-- 

ἴεν ἀυ]οῖιιδ, (απαηᾶο {π]ντιῖα. τπ!]Π]Πᾶτν δα Πιπηγηῖσαι ἀπ]οο. Π1.) 

ἅπαε δᾶ ηἱσυοαϊπομι τηαϑδῖ5. δ. ἀπΙοθαϊποι. σούσαπέ, Ῥουηα6 

ρα α πο {ππη: αἴααθ ἔπ|να: ΕΥ̓ΡῸ ἸΠ6Υ1Ὸ σπιθὺ ΘΑΡΙ πιοοπ- 
τρθηξατα ᾿ξ Υ τἷ, Ὧ6Ο ΤΟΥ 15, ΠΘΩΠ6, τ ἴα να, ἴθρΥ 65 δοσθ- 

ἀππΐ.. Θυϊοῖα δαΐθμι νίπᾶ ὀγααατς αποῦ, αἴντι [ρα ποδηΐ, 

ἘΜΠΙτΙ5 ἔδτ δῇ, «αὶ ἱρποσοθῖ, βΟπΗ ταπίξαχα αποαπο, φαοᾶ Τοῖ- 

Ποβέ δὲ Βαϊ! θπίαμι δέ, δὲ οοποοοῖπι ἀἸξμ0116, οὲ γαίῃ [ποοΐ, 1ά 

πλτσι π [86 ῬΟΠΣ οομίη6πη5; αποά αἰντηι ϑποταξ: απὸ ἢ 

Ῥρυἐδϑίαν ἰηϊεσάπη, πιοχίτηη δατιο πϊασὶβ σας, ΨΠη15 

Ὀτηπῖρτβ (ᾳπααα ααΐᾶσπι τιεὺ ογ΄ Ὰ να]46,, τἰιθὸ ἀπ]οία ᾿ἰπιΐττη 
Βηΐ, τὰ ὙΠπούαθύτη οἢ δὲ ΘΟυ 6 1165) σοτπγηθσο 14 6Π1, πὲ ΐεια- 
“Ῥοτῖβ ἐγδοΐα οοϊοσθιῃ ἥσντη αοχαναηξ δὲ [ρ]Θη 46 ΓΟ ΘΠῈ15 τι η-- 

ἌΪΗ1 ΒΑΡΘδηΐ Ἰρτΐβ ᾿π Πα: πᾶτη τιΐρτα χασαιιθ (οπ]ϑηποά! 
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ἘΔ. Οματε, ΨΊ. [466.} Ἐᾶ. Βαϊ. ΤΥ. (59. 
περίνῃ) γιγνόμενος, εὖ χρδνίσαιεν, εἷς ἐρυϑρὰν μὲν ἢ πιῤῥὰν 
πρότερον ἀφικνοῦνται ποιότητα, μετὰ ταῦτα δ᾽ εἰς ξανϑό- 
τήτα, καὶ ὁ “λευκὸς, ὁποῖος ὁ Βιϑυνὸς ᾿Ζμιναῖος. ὀνομά- 
ζουσι δὲ Ῥωμαῖοι τὸν οὕτως παλαιωϑέντα χέκουβον, ὃν οὐ 
ἂν ἔτε )νωρίσαις ̓ ξξ ὁποίου γένους ἤν, ἤδη δ᾽ ὃ τοιοῦτός 
ἔστι καὶ πικρὸς καὶ διὰ τοῦτ᾽ οὖ μὴ. ἐπιτήδειος εἴς πόσιψ. ἀλλ 
οἵ 7ε παπηλεύοντες τοὺξ᾽ οἴνους. μεγνύντες τοῖς νέοις τοὺς τοι- 
ούτους, ὡς παλαιοὺς πιπράσμουσιν, ξξαπατῶντες τῇ πιιρό-- 
τήτι τοὺς ἀγνοοῦντας ἀκριβῶς οἴνων γεύεσθαι, , φεύζχειψ. οὖν 
χρὴ τῶν οὕτω παλαιῶν τὴν πόσιν, ὥσπερ καὶ τῶν πάνυ νέων: 
οὗ μὲν γὰρ ὑπερϑερμαίνουσιν, οὗ δ᾽ οὐδ᾽ ὅλως ϑερμαίγουσιν, 
ἔστ ἂν ὦσιν γέοι. τοσοῦτον γὰρ δέουσιν συντελεῖν τι ταῖς 
τῶν διτίων πέψεσιν, ὥστ᾽ αὐτοὶ μόλις πέπτονται. πρὸς 
τούτοις δ᾽ οὐδ᾽ ὑπέρχονται κατὰ τὴν κοιλίαν, οὔτ᾽ ἀναδίδον-- 

ται ῥᾳδίως, οὔτ οὖρα προτρέπουσιν, οὔϑ' αἱματώσει συ»-- 
τελοῦσιν, ᾿ οὐδὲ͵ ϑρέψει, διαμένουσι δ᾽ ἐπὴ πλεῖστον. ἔν τῇ 
ζαστρὺ μετέωροι. παραπλησίως ὕδατι; κἂν βραχύ τις αὐτῶν 

[Ὁ δρπᾶ ποβ, φαοᾶ Ρεγρογίπαθ Ῥγόνθηῖ) νϑίουαοθπεία ἐπὶ 
χυθγάτα Ῥυΐαδ ἀτιΐ βαίνατη ἀπαταΐοῖιι, ἀοίπᾶδ ἴηι Παντι χαο-- 

48 οοἸογθηι δροπμΐ: [6 Αἴρταῃ ἀποςῦθ, 4616 68: ΒΗ σατη, 
Αὐϊπδθισα, [πνοίογαΐπται ἴΐα, σαχαμῃ σδομθπγ ΒΌχηδηΐ νο-- 

οαπΐ, οὐδ τὰ ἀοίπάθ. σοπβ ΠΟῺ [80116 ἄθρυθθαβ, ὍΦαγῃ 

Βια]υιϑηιο ἢ σίπατιτι δηπάγτιτη αποααθ μου, Ἰάθοσπηθ ποι. Ῥ6Υ-- 

πᾶς ῥοῦ δοοοιπημηοάισμῃ. Ψίμπα Πα) αδοειηοαϊ ΘΟΥΊΙ.. π1811-- 

δου68; πΟΥ611Π15. αὐπικ 5, τ νοίπα ἀϊνοπάμηε, ᾿πηροῆτα 

Τλοία οχ. ἀπιδυϊ πταϊπϑ 15, 411 νι ραἤτι πο δχαοίθ 4[{8-- 

ααπηΐαγ. Ἐχρο δᾶθο νϑεμίζοντιι ροξπβ ἕμσίθμᾶτιβ, Πομέ πο-- 

ΘΠ στη Ἡϊηνῖτ: Π8 66 Θμΐτα 0115 1αΠο, 1Ππ4 τιϑπε ἡτιδτη 6 χ-- 

οα]οίδοιαπί. Μαχῆπθ δΐθμι ἃ νἱπῖβ πιδΐτιγα οὐδί5 δῆ ϊπο- 

τὸ οοιναμίξ, ἄοπϑο πονεῖ Γαπξ, Παπίᾶσθηι ἑαπΐαγη Ὁ οῇ, 

τῇ δὰ οἵδουτην οοποοοίο ὁπὶ οοπ ποτ, τιΐ ν 61 ἱρία ἰθρτα 

ΘΟΠΟΟΘ Δ; ῬΥδθίοσθα π6Ὸ αἰντπη Γαροιπέ, τιθο 4 6116 ἀ1|- 

ἰραππίατ, πθαπ6. πγῖπια8 πιονθηΐ, π60 [ἀπρυ ποδί οτΐ, Ὥρα 

πὶ το σοπξου τε; ἔτην 1 σϑηΐσο ἀϊπέϊαβ τπόύϑγι ἔγαμτιπε 

Γαροηΐα, πέδαπα; Πάτα 4θ μἷ5 Ῥδηϊηϊσση ατ5 δηγουίέ, ρυόμν- 

Ἀν 
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Ἐκ, Οματε, ΨῈΊ. [2562 ἜΣ ΚΣ Ξ 15. Βαϊ. τύ. [ὅ59.) 

πίῃ, ῥᾳδίως ὀξύνονται.. ,μόνους δ᾽ ἂν τις τοὺς νέους ξτὲ; 
ἀγαϑῷ σείνοι τοὺς λεπτοὺς. τῇ συστάσει, καϑάπερ ἐν 

"“χταλίᾳ ὃ.τε Ταυρίας ὀγομαζόμενός. ἔστι, “καὶ ὃ ᾿Αλβανὸς, 
ἔνιοί τε τῶν ἐν τοῖδ. “Σαβίνοις τε παὺ Θούσκποις γεννωμένων". 
οὗ γὰρ δὴ πάντες εἰσὶ τοιοῦτοι. καὶ περὶ. Νέαν δὲ πόλιν 

ὃ χατὰ τὸν ὑπερκείμενον. αὐτῇ λόφον “Ἀμιναῖος ἐν τόχεε 
πότιμος γίνεται. κατὰ. δὲ τὴν ̓ Ζοίαν παρ᾿ ἡμῖν ὃ. τε Τίι- 
βηνός ἔστι τοιοῦτος, παὶ ὃ ᾿Ἡρσύϊνος, καὶ με αὐτοὺς δ᾽ 
Τιτακαζηνός. ἀλλὰ τούτους. μὲν ὡς ὃπὲ πταραδείγμοτος προῦ- 
χειρισάμην, ἐϑεασάμην δὲ τοιούτους οἴγους ἔν ἅπασι σχεδὸν 

τοῖς ἔθγεσιν᾽ ἄλλ᾽ ἀγνοοῦσιν. αὐτοὺς οἵ ξένοι κατὰ διτ- 

χὴν αἰτίαν, ὅτι τε παντάπασιν ὀλίγοι γεννῶνται , “χαὲὶ 
διότι μακρὸν πλοῦν. οὐ φέρουσιν, ὡς ὑπὸ τῶν ξμπόρων μὴ 
δύνασϑαι εἰς ἄλλην χώραν μετακομίξεσθαι.. δἸθΟΙΡΈΣΕ δ᾽ ἂν 
ῥαδίως τοὺς τοιούτους οἴγνόυς, πρῶτον μὲν χαὺ μάλιστα 

τῇ λεπτότητι, πλησίον ἥκοντας ὕδατος, εἶτα καὶ λευκότητι, 

καὶ γευομένῳ δ᾽ ἂν σοι φανεῖεν ὕδατώδεις, οὐδεμίαν ἔγοντες 
ἰσχυρὰν στύψιν, ἔν τε τῷ περάψνυσϑαι μὴ. φέροντες ὕδατος 

Ῥῖβ 1ᾶ δοοίοιἐ. ὅ1α. δα Ῥομδ δε ρο[ῆκαξ, ἢ Ῥίρδιξαν, πο-- 
ὕχ 6118, ἀπδ6 διῇ αιιεία ἐθητδ Γαπξ, φαο σοπτι5 ἐπ Πτα]τα 6[ἢ, 

τποά (ὐατυῤίτιπι νοσδπΐ, οἷ ΑἸΡδητιπι, 6 φουτι, ατι88 πὶ 5 481-- 

1,15. ΘΕ] ῬΒυοἷβ. πε ουπιέατν., αααθᾶδμν 7. πθᾷτθ φηΠἢ οἰμποία ὦ 

δια] πιδυηοαι [άλ!. ϑθᾶ οἴτοα ΝΘΔΡΟΙΠη αποατιθ ἴπ ᾿ππτξη 

Ἔτῖσ' 60116 παίπιμν Αὐητνάθαμαι απ ΤΊ ματι 10] ροϊαῆ. 'Γα]ο 

οἷν ἴῃ ἈΠὼὰ ἀρὰ πὸ5 ΤΊρθηταη, δὲ Αὐ γίηνπη, ἀδυχάδ. οἕίατι 

“ΓΠασοαζθίυπη. Αἴᾳαθ Π860 θ50. ΘΚ ΘΙΗΡΠ οδπία τϑίτ. (56- 

ἔδυ Πα] τιδηβ 61 νά πριαθ ἤ8 8 σθηδάτι νϑρουὶ, [6 (πᾶς 

αἄνθμδθ Ἱἱρπογθτξ ἀπ ΠΟΣῚ 46 σατιζα,. ἔασι φασα ρϑτιοὶ τα οχ-- 

Ὠϊπο Ῥγονθῃϊσηΐ, ἕπτ ὙΘΤῸ 4ποᾷ Ἰοπράπι πανί σα θη θη. πΟπ. 

ΓΑΙ ποῖ, πὸ ροίβηξ Ῥυορίθγθα ἃ τηθγοαξουῖθηδ ἴῃ 4}161188 

ΣΌΡΙΟΙ65 ὑσαη νοεῖ... Ργοπιρίπιπι τατηθι ἔπους ἰδ]Π|ὰ σίπα ἀ1-- 

ϑπον , οππίασι ἀπτάθηι ἴῃ ὈΥΠη15 σαοα οα ἑθηπϊξαϊα δα 

ἘΘΈΌΔΤΗ.. Ῥτοκχίμηθ ἀροράδη!, ἄἀθίπᾶς Αἰβϑάϊηθ. φποφαθ; 4 πῃ 

ϑαίαία ν᾽ θυι οἰζαι ἀςπιοία ροῆητέ, ἀπαθαιθ αἴνει σεμαϊ νη 

-υϊἀθμίθῃ πμῆΐϑηι ΟΡ πθαιε, ἵπίοσαθθ ἀΠπδηάππν δαπᾶ8 
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μίξιν πολλήν". διὸ χαὺ πρὸς τῶν παλαιῶν ἰατρῶν ὀλιγοφό- 
ροε πέκληνται. παὺ μέντοι χκαὺ χαϑάπερ. οἵ “ἰδοὺ ϑερμοὺ 

τὴν δύναμιν ὄντες αὐτίκα πληροῦσι τὴν πεφαλὴν, οὕτως 
οἵ τοιοῦτοι πρὸς τῷ μηδέποτε βλάπτειν αὐτὴν ὠφελοῦσὶν,. 
ἐνίοτε παύοντες ὀδύνας μιμράς τιναθ,. ὅσαι διὰ τοὺς ἔν τῇ 
χοιλίᾳ χυμοὺς εἰώϑασι γίψνεσϑαι. τῆ γάρ. τοι κεφαλῆς: 

οὐ μόνον ὅταν αὕτη πᾶσχη τι πᾶϑος ἴδιον ὀδυνωμένῆ, 
[457] ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν κοιλίαν ἀναπέμπουσαν ἀτμοὺς χυμῶν 
᾿'μοχϑηρῶν, ἡ τοιάὐτη κεφαλαλχία δὲ οἴγου πόσεως ὃλιγο- 
φόρου ἰᾶται βραχεῖαν ἔχοντος ατύψι». ὅσοι γὰρ ἔμδυτος 
παντάπασίν εἶσιν; ὥσπερ ὃ παρ ἡμῖν Τιβηνὸς, ἐν ᾿Ιταλίᾳ 

δὲ τῶν “Σαβίνων ἔνιοι, τοσούτῳ χείρους ὑπάρχουσι τῶν 
ἀτρέμα στυφόντων, ὅσῳ βεϑτίους εἰσὶν ὕδατος. εὕροις γὰρ 
ἄν ποτε καὶ. δι᾿ ὕδατος πόσιν ἀλγοῦντας ἐνίους τὴν 

(ὅ6ο) κεφαλὴν, καὶ μάλισϑ' δ ὅταν ἢ μοχϑηρὸν, ὡς αὐτοῦ τε 
διαφϑειρομένου καὶ τὸν φυσικὸν. τόγον ξαλύοντος. τῆς δὲ 
γαστρὸς ἀτονησάσης ἰχῶρες. χολώδεις εἰώϑασιν συῤῥεῖν ὃ [2 τοῦ 
φώματος εἰς τὰ κύτος αὐτῆς, ὥσπερ τοῖο γηστεύσασιν, ὧν τῆς 

χη Ε]ἴαθ τοἸ χέσχ δα ΟΣ ἔδυ τι: ππθ Θὰ σοίεγοδ χῃϑατοὶ ρϑιοῖ-- 

ἴογα νοοαυπηΐ. Οπίῃ ἵπιο, αποιπαδιηοᾶτηῃ βαῖνα, 4π86 ρο- 

ἰοηΐία 4114 Γπυΐ, Παθγα σαρπΐ Τερ]θαΐ, πο μαθο ρσαςφίον 1ᾶ," 

ἀαοᾶ π18}} ἀπαπαι. ποχαθ αἰϊουτιαΐ, δἴίδη ἡπνγαπξ, [δα δυῖδ᾽ 

ἐπϊογ πηι ἀο]ότίριιϑ ραυν 5 αὐ! θημδάδιη, {πὸ85 Οομπΐομΐ ἴπ ψοη-- 

ἔτθ Βυσπουθβ Ῥυοούθασα [οἹοπΐ, Ιἥαπι ἀαθπα οαρτΐ ἤομ [0- 
ἴση ἕππιο ἄο]θαΐ, απ ἱρίαπι αἴδοίτ Ῥγορτίο Ἰαβογαῖ, [δὰ 

οἴἴατα οἷ ψϑηΐ!οα!αη, 4π| Βππηοσιπῃ νἱΠοίουτιι σ ΡΟ 68. 

{ταυίιοϊϊταΐ, τι) τιϑηγο α ἀΟΙΟΥ ὙΠ ῬΑ ΠΟΙΟῚ ροϊίομο [ϑιιαΐτι, 

σα ραῦσα ἱππί- ΑΠ τ᾽ ηρϑπαι νὰδ; πιάτα ατια6 ΟὨγηΐσιο ΘΧΟΙ ποτα 

Ἰαπσαρηΐ, τὶ ΤΊΡοπ πα ἀρπα 1105, ἀπ {{4}14. φααἴδη πομλτι}α᾽ 

6Χ ΘΒ 5, ἰαιῖο [αιΐ 1159, 486 πηοᾶϊοθ ἀἢτϊησαπί, ἀδίουϊοσα,. 

«ααιῖο ϑιαάϊη Βομίξαία νἱποῦσέ, [πνϑπῖ85 οογίθ απ βάδῃπ," 

«αῖρτιβ 6χ. δῇπδο βοΐ ἄο!ογθ σαρτῖ οοΥνιρίδίαν, ρυϑοίδυ τη" 

νέχο, σπαπη} θὰ ὙΠ 0[84 ἔπουῖέ, φαΐρρ6 486 ατπιπὶ ΘΟΥΤ ΤΩΙ -- 

ἴπι;, ἔα πδϑ νη. θη Ομ} γον Θχοῖνη, {Ππ| «πίῃ 11-- 

Β6ΟΠα5 ἔποντε, ΓΟ]θμΐ 6Ὸ 6 Χ σοῦρουθ ἀθίδυυι μτηηοῦ 85 6 Σ ὈΠ|ς 

ἔρητιο5 αὐὐέαηι, 14 αποά 76) πα μρ 5 οἴζασα αὐιι νθηΐί; ἃ αὐἷ-- 
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κακίας τε παὺ βλάβης ὃ προειρημένος οἶνος, ἐλευϑεροῖ τὸν 
ἄνθρωπον, ἐκ μὲν τοῦ παραχρῆμα τῷ τῆς ἐπιπράσεως λόγῳ, 
μετὰ βραχὺ δὲ καὶ τῷ δωσϑεῖσαν τὴν κοιλίαν. ὠθεῖν ἀφ᾽ 
ἑαυτῆς κάτω τὰ λυποῦντα. ταῖς μέντοι ϑερμαῖς πάνυ κρά-. 
Ἔρις ἄγεν ἄν, 3. ΄ 3, μ 7, 2, Α- 4... 3 
σέσι τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ φύσιν, ἢ διὰ ἡλικίαν, ὠφελι- 

μώτερον. οἴνου ποτὸν ὕδωρ ἔδτίν᾽ εἰ δέ. ποτε καὶ δεήσειεν 
οἴνου, τό τε λεπτὸν καὶ μετρίως αὐστηρὸν αὐτοῖς διδόναι. 
κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον. ἐπὶ πάντων ἐδεσμάτων τε χαὶ 

, 32 «- “ Ὡς ἐδ - “͵ 3 ᾿ , 

πομάτων οὐχ ἁπλῶς. ἑκάστῳ χρῆσθαι βέλτιον, ἀλλὰ μετὰ 
Τοῦ διορίσασϑαι τὰς φύσεις τῶν. χφησομένων. “ἔστι δὲ με- 
"5:1 μὲν ἂν τοῖς οἴγοιδ διαφορὰ; κατ εἴδη σχοπουμένων 
ἡμῶν; ὡς διήφηται, βοαχεῖα" δ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις" οὐ )ὰρ ἂν. 
εὕφοιξ ὅτοτεὲ φακῆν ἢ ἀράμβην ὁγραίνουσαν, ἀλλ ἧττον μὲν 
ὁτέραν ξηραίνουσαν; ὑχραΐνουσαν δ᾽ οὐδεμΐαν. - ἔτε δὲ μᾶζ- 

λον οὖκ ἂν εὕροι τι ,7ένος χρομμύων, ἢ πράσων, ἢ σχορό- 
δων ψῦχον, ἄλλ᾽ ἧττόν τε. καὶ μᾶλλον ϑερμαῖνον" οὐκ οὖν 

5.0 Χ ΄ ᾿ Σ 9 ΡΘ9..2, γ ΕΝ ΄ 
οὐδὲ ϑριδακίνην ϑερμαίνουσδαν, οὐδ᾽ ἀτράφαξυν, ἢ βλίτον, 

-“ ᾿ Γ᾿ 3᾿ -"Ἢ ἢ ἀνδράχνην, οὐ μὴν. οὐδὲ τὸ “μᾶλλον καὶ ἧττον ἂν αὐτοῖς 

Βτι8᾽ τιοχὶβ ἘΔ] 5 π|6 στη θτη, α(π|816 τποᾶο ἀϊκίπνπβ, Ππογηΐπθμ 

ἩΒονατ [Δοἷ Ὁ, ρυϊπησχα, φαΐϊάοιη Παϊηαπθ οο θη ρουαί!οη δ 

χαϊοιθ, ἔασι ρα] ῬοΠς, ποῦ, ᾳαπτι τοΡον δἀαϊβονῖ νθπ- 

Ἐριραϊο, 15. φὰς ποροπὲ ἃ [6 ᾿ἄθου τὰ Ῥυόρθ]αι. ΝΊΒΗΟ ἐὰ-- 

ταθπ [δοῖτι5 Ποπιιΐ ἐθπαρο Θ᾽ σα ΔΙ ΠΠτπα ρτδθάϊίο, νοὶ παΐα- 

ΤΑΙ], ὙΕ61 δὲς δϑίαϊβ, ὉΠΠτιβ ἀατια ὈΙΡΊασ, ἀπάπν σίπτι; αἀτιοὰ 

δ. φυαπᾶο νίπο πα σϑδε, ἀδιάτιγι, ατιοά ἴθητια ἤὲ δὲ πιθᾶϊο-- 

ΟΥΟΥ αὐ δυτθθ. Αα διυτᾶθην υΐαπθ ᾿ποάπην 1 οἷθὸ οἠηπὶ 

ὃ Ῥοξα ρυδοηουϊ πο Πιμρ] οἴου 1ΐα τιποσποαπθ τι, πῖΠ 

ΑΠΠΠπσΟΕ18. τπθπτοῖ ῬΥΐα5. παίανῖθ, Μαχίνηα βρόντο νἱηὶ Ε1-- 

ὀνυηπῖα Γαδ, ἢ ἀα!άοπὶ Γρθοϊδειμ), Ποαε αἰ Πητπχίμιτιδ, τοοη-- 

Παογοπέατν, Ῥᾶτοα ἴῃ 4115; Ἰδάτθ ϑυΐπι ᾿θηΐθηι απὶ Βγαίποδι 

ταροχῖαβ, ἀπ86 πιηπθοίδί, [6 δ]δτι φαϊάθη 4116 Πποοαιιέθμι 

Ταΐττι5, 4186  ΈΓῸ πυπιθοῖδί, ππ||18π|: Ἰοπσθάῃθ δαμτο τηΐητι5 

ΘΑΘΡΑΥ ΤΠ σΘΠ15 πο, ἀπ ΡΟΥῪΙ, αὐτὶ δ1Π| τϑρονῖα5, αοά 

Τοβιρογθε, [64 πιᾶρί8 τηΐπαβαμδ οτμτοίθ᾽ σα] δἰβοί απ, πϑατα 

δείαναι Ἰδοίτιοαιη, «86 ὁαϊείβοίαι, ἀπὲ ΔἸ ρ]ο6πὶ, ὅτι 8Π- 

ἔπη, ἔπι ᾿πΔΙ γα πὶ, Νξατιθ ἔβπιθ ππαρὶ5 τηϊππ561ι6 1 ΗΤΕῚ 
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μεγάλην ἔχει διαφοράν, ἐπὶ δὲ τῶν. οἴνων δ᾽ παλαιότατος, 
ὃν ἔφην ὕπο᾽ “Ῥωμαίων ὀγομάζεσϑαι Ἐρθυβοῦ; εἷς τοσοῦτον 
τοῦ λευκοῦ τε ὅμα καὶ αὐστηφοῦ καὶ νέου διενήνοχε καὶ 
παχέος οἴνου, ὡς τὸν. μὲν ἱκανώτατα ᾿ϑερμαίνειν, τὸν δὲ 
ψύχειν αἰσϑητῶς. 

Κε φ. εβ. Οὐκ ὀλίγη δ᾽ ξστὶ χαὶ κατὰ τὸ μέλε ὅ.: 
φορά. τό γε μὴν μοχϑηρὸν, ὡς ἤτοι δυσῶδες ὑπάρχειν, 
ἤ γευόμενον ἄλλην τινὰ ἐμφαίσειν ποιότητα μεμιγμέγην, οὐδὲ 
μέλε τὸ τοιοῦτο. τοῦ δ᾽ ἀμέμπτουν μέλιτος αἵ διαφοραὶ 
κατὰ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἥττον. ἐν γλυκύτητι χαὺ δριμύτητε 
τυγχάνοῦσιν οὖσαι; τοῦ γλυκυτᾶἄτον τε καὺ δριμυτάτου εἷς 
ὥπρον ἥποντος ἀρετῆς. ἀλλὰ τῷ γε ϑερμὸν εἶναι τῇ δυνά- 
μει πᾶν, εἰς χολὴν μεταβάλλειν ἑτοίμως ἕν τοῖς ϑερμοῖς σώ- 
μᾶσι κοινὸν α΄ τῷ ἔστι᾽ καὶ διὰ τοῦτο χρήσιμον ἔδεσμα 
φύσεσι. μὲν φλεγματικωτέραις, ἡλικίαις δὲ πρευβυτίπαῖξ,- 
ὥσπερ 7ε καὶ γοσήμασε ψυχροῖς. ὀξύμεμί 7ε μὴν χρησιμώ- 
τατον ἁπάσαις ταῖς ἡμκίαις τε καὶ φύσεσιν εἷς ὑγιεινὴν ἄσφά- 
λειον, ἐχκφράττον ἅπάσας τὰς στενὰς διεξόδους , ὡς μηδα- 

Ῥθυιηαβηο ἀἰοχϊπιῖπς ἀϊπαπέ, Αἱ 1 νἱηΐθ σϑεαΠΗΠΠηγπτι; 
αποᾶ Βοιηδηῖ, Πομε αἰχίπνηβ, οδοαβθαμα ψοοαπξ, Ὁ 4100 
οὲ δπῆοσο δὲ πόνο ογαοαμθ. νΐπο ἑδπΐσατη ἀϊΠαξ, " πΐ 
αἰΐοστανι νϑμθι θη [ΠΠγ)6 οα]οίβοϊαϊ, δἰύθυταπα (θα ΠΟΙ ΠΟ σθ- 
Ἑαρογοῖ.. 

Οδρ. ΧΠ. Νβο ραῦνα ἴαιιθ ὁ 1 ἴπ γ16116 αἰ Πυθίᾳ. 
Ῥνρασπτη οοτίθ, ααοᾶ ἀπὲ τπαῖς οἷοί, δαὶ δαβαΐασμι οχίγαμθαθ 

ου͵βάδια «τι τα 5 Δαμι ποθ ηι. ἀθέθοιἙ, τ6ο 116] αταᾶομι, 

φεπίοπάμπτα. ΙπουρδΕ ὙογῸ τη61115 αἰ Πουοπδθ ἴθ 60 σνον- 

[ἀπΐον, ἠαοα γηαρὶβ πυϊητιδαπα αἰ αῖο ἀπῖοθ δἴατιθ δοὺβ 

δὲ: ἴὰ 4φὰο αποᾶ ἀμ]οΙ Πτητην ἤπγα] αἴατίβ δοθυυϊμητ ἐπουϊέ, 

Ῥυῆηα5 νίγταϊβ ραγίθβ οὐ ποὲ, Μοὶ ααΐάθηη ουπσθ, εο ᾳποᾶ 

φοίθμξα οαἰτάπη Πί, 14 οογηθαπθ παροϑί, τξ 38 6116 ἴῃ ὈΠόπα 

ψογαξιιχ" 1πι ΟΟΥΡΟΥΊΡΙ5 ο6}1415, Ἰάδοστια τιδΐατίθ, 4π86 ῥετ- 

ἴοπογθθ [ππε, οἰθτιβ δ ἴπ Ῥυῖηνῖ5. δοοοχημηοάπβ, [Θπ]Π1 48 

αοίαὶ!, που ισιαῖβ αποαπθ που ρῖ5. Ασθξαμῃ τη] πυ δοίδεῖ 

αὐμάσθμν οὐ εἴ πϑίαγαθ πΠΠΠΊπλ πη αα ἱποο] απ αἴθην ἕαϊο 

ἰεγναμπάαι, 410 νἱαθ ΟὨλπ65 δηϑταθ ἐχροϑάμπιπία), τὲ ητι5- 
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μόϑε ποχὺν ἢ χολλώδη χυμὸν ἴσχεσϑαι. διὰ τοῦτό αὶ ἔτι 
καὺ τὰ καλούμενα πρὸς τῶν ἰατρῶν ὑγιεινὰ φάρμακα τῆς 

λεπτυνούσης ἅπαντά ἔστι δυνάμεως" καὺ ἀσφαλέστερα μὲν εἷς 

ὑγείας φυλακὴν ἡ τοιαύτη τῆς παχυνούσης, εὐεξίαν δὲ καὶ 
ῥώμην ἀδύνατος ἐργάζεσϑαι. βούλονται δ᾽ ἔγιορε σφαλερῶς 
ὑχιάίψειν μᾶλλον εὐεκτοῦντες,. ἢ βε εβαίαν ὑγείαν. περτῆσθαι 
διαπαντὸς ἰσχνοὶ παὺ ἄσϑενεῖο ὄντες. [438] ἀλλὰ τούτων 

αὐτῶν ὅσοι σὺν εὐεξίᾳ παὺ ῥώμῃ τὴν ὑγίειαν, ἔχειν ἐϑέλουσιν, : 
ἔγιοι μὲν ξαυτοῖς σχογχάζουσιν, ἔνιοι δὲ στρατιωτικὸν ἐπανή-. 
φηνται βίον, ἀναγκαζόμενοι καὺ νυκτὸς ἀναστῆναι, καὶ δὲ 
ὅλης ἥ ἡμέρας ἀγαγκαίαις πράξεσι πάμνειο δουλεύοντες" ὧν τὸ 
πρὸ τοῦ βαλ αγείου χυμνγάσιον, οἷ: γε δὴ δυνατὸν, ἴσχειν, πὰν 
τούτῳ τὸ “αλούμενον ὑπὸ τῶν χυμναστικῶν ἀποϑεραπεῦτι- 
χὸν, οὗ πολλοὶ δὲ δὲ ἀσχολίαν οὐδὲ τούτῳ χρῆσϑαι δύναν- 
ταὶ,᾿. τούτοις οὖν ὑγιαίνειν ἀδύνατον διαπαντὸς, κᾷν σω- 
φρόνως διαιτῶνται. οἵ δὲ, ἔφ ὅσον ἔγχωρεῖ, τὰ δέοντα 

σέράντοντες ὀλιγάκις γοσήσουσιν. ἅπτεσθαι μὲν οὖν αὐτοῖξ 

χπαπι ΟΥ̓Δ [5 οἸ πε ποΓαβααθ Πτιιον παθυθαῖ, Ἐπὶ ΤΠ] 46ηι ΟΡ. 
τοῖα, 4188 τηθ61οὲ [ΑἸ γα ταδαϊοαυηθηΐα νοσατΐ, 6 Γαπί οτα-- 

Ὠἶα αἰζοπτιαη] νἱ Ῥχαθαϊία; αἴαπθ μαθο αἱὶ δᾶ [απϊέαι!5 ἑαξε-- 

ἴατα ταϊοῦ ἢ; θὰ, 4π|68. ογαίϊαμι ἔαοϊί, πο οοτίβ Βα τίτιτα Ρο-- 

ππθὰ το τ αι6 Ῥτ θαυ πο ῬΡοΐε, ϑαπὲ απΐομα, «αἱ τ1π8-- 

Τπυΐ ποῖ φἀπιοάπη Ταΐα ναϊείπαϊπο ἔριῖ, ἄτι θοπς ΠΑΡΙ 

Βπέ, ἀπάπὶ ἱπΐθρυϑηι [απϊζαΐθην ροΙΠἀοΥο, ἱρῇ ἰυΐουίτα ἔθητιςβ. 

Ῥεύρϑίπο αἴχπα ᾿πη6011165, Ἐπ 115, φαΐ σαπὶ Ρομδ τεπϑ ἢ6--. 

Ἀεξιάίηθ δο τόρονα [πὶ 6 πάθηΐξ, 4111 ΠΡῚ ἱρῇῆβ νἱνταΐ,,. 

ΔῈ: υηϊπΐαυθυ αὐξΐ οἰνηθηι νλΐατη ΠΠΡΥ ΘΙ ποοίπι Γασ σου 6ο0-- 

δαπΐαγ, τοΐϊατπαιθ ἀΐθμι πθοα Αγ}15. πΘρ 15 ορθαπαϊ5. ἀοίαεϊ-- 

δαγὰ; «αὶ, ἢ πιοᾶο μοι, ἀπἴθ Ῥα]πθατι Θχθύοασα [6 ἄθθηξ, 

ταποῆσα δχθγοϊίαϊϊομίβ ρατίθ δα τιῖΐ, απαπι ργμμμῆϊοι 6ρο-. 

Ἐπδυαρίατη πουηηδ1ῖ: ΖηὉ}15 ἕατηθυι ΟΡ ποροῖίᾳ τ πατσ 41||-- 

ἄφθυα φαἀδιθηιηδ ναοαί, «αἰ πε ρογρθίτπιο ᾿ποο]σπθ8 ρον θπξ," 

ΠοΣ ποὰ Ροΐοίς, ᾧπδηδαγην!8 ἔλα σ411 στοῦ τξαπιέτιν. Οἷα σατο, 

πᾶ ἄοροηξ, απο 6]5. ποσὶ ροίοῇ, οχθαιιτηίτιν, τᾶτὸ 

δορτοίδηί, ΗΣ ρίαν σΐβοβ αἰϊηδωιν ποοοῆε 6 αἰπμπομίο 



ΚΑ͂͵Ὶ ΚΑΚΟΧΥΜΙΑ͂Σ ΤΡΟΦΩΝ. 8 τι 

ἘΔ. Ὅμιατε; γι. [458.1 Ξαάᾶ. Βαϊ. 1γ. (ὅ60) 
ἀναγκαῖόν ἔστι τῶν πολυτρόφων ἐδεσμάτων, ἃ πο χεῖς 7εννίξ 
χυμούς. ἀλλὰ μετρίως τε τοῦτο πρακτέον, ἕν ἐχείνοίς 7ε 
τοῖς καιροῖς, ὁπότε σαφῶς ἐνδείας αἰσϑάνονται᾽ τὸν δὲ ὅλ- 
λον χρόνον ἅπαντα τοῖς “μέσοις ἐδέσμασι τῶν ὀλιγοτρόφων 
“αὶ πολυτρόφων χρηστέον. 

εἰ Κεφ. ε7. ᾿᾿φετέον μὲν ἀεὶ τῶν “ακοχύμων,. πλὴν 
εἴποτε δέοι κάμνοντας ὥρᾳ ϑέρους ϑεραπεύεσϑαι τῆν τε ξη- 
φότητα. “αὺ τὴν ϑερμασίαν ὅλου τοῦ σώματος. ἐπιτήδεια 
γὰρ ἐν ἐχείνῳ τῷ πχαιρῷ καὶ μῆλα, καὶ ποχκύμηλα, καὶ 
μόρα, παὲ χεράσια προσληφϑέντα. καὶ σικύου δὲ χαὶ πέ- 
πογος οὗ πολὺ πῤοσεγέγεασϑαι τηνικαῦτα, καὶ μηλοπέπο- 
γοβ, ἔτι τε τῶν πραικοπίων ὀνομαζομένων ἢ ἹΙερσιτῶν 
ἐγχωρεῖ, πωϑόπερ γε καὶ τῆς καλουμένης παρὰ Ῥωμαίοις 
μέλπης ἔψυχρισμένης, ἀφρογάλακτός τε καὶ τῶν διὰ γά- 
λακτος ἐδεσμάτων, ὅποῖόν ἔστι καὶ τὸ καλούμενον ἀργιτρό- 
φημι" καὶ σῦκα δὲ ὁμοίως ψυχρὰ καὶ κολόκυνϑαι τοῖς οὕτω 
διαχειμέγοις ἐπιτήδειοι. σωφροσύνην δ᾽ ἀσκῶν ἄνθρωπος 
ἑτέρῳ τρόπῳ τὸν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις καμάτοις αὐχμὸν τοῦ 

ΠλΆ]Ο Ῥ δθαϊίοβ, ααἱ Ετπμηογοβ ὈΥδῸ5. οἰσπππί; 14 «ποᾶ 

βιοάοναΐθ σου ΐθ ἑβοϊσπάστη; δοατσα ἐθηῦρουθ Ορρουξμθ, ἡππην 

πλϑθλ[ς 0 ἱπαϊϑϑηϊίατη [οπϊαπὲ; σϑίϊαυιο ἑθπαρονθ τιινου [ο. 

οἰδθ5. αἰουνάτηη ἐπΐον 805; 4 ψαϊθηΐθι Ῥδγ τη 116 τιν Τιπΐ, 
ΧΑΘΑ 115. 

ὕαρ. ΧΙΠ. ϑοιῦροῦ ἕαπιθη Ὁ 115 δρΠίποπάμπη, «πὶ 

Γασοῖ τη8}} απ, τ ἢ φααμᾶο ἰαηηθπ πϑοοῖϊα Πὲ Δ6 δ ῖβ᾽ 

ΤΟΙΊΡΟΥΘ ἸΔΊΟΥ δυ Εἶθ τι5 Θογ)ροχίθ ἐο 5. Γατια!ογεῖῃ οα]ουθιιητο 

ΘΌΥΑΥΘ. . ὉπῸ ῬῈ8π6 ἰθῦροσθ οομπημηοάθ [ἀπ ὈΥῖτ5 Ῥοπια 

Ῥοῆτμαν, δὲ Ῥσυίπια, δὲ πιουὰ, δὲ οδγαία: ατῆμ δὲ οἱμοι μη οΥ 8. 

ἕμππο;, οἵ Ῥϑροχιῖβ, δὲ τῃθορθρομῖθ. ῥδπϊα]τιπι ἃ ιπ Ῥοο[Ἐ, 

ἄσααθ Ῥυδθοοοῖῖβ, {πᾶ νοσαμΐ, απὸ ΡΟΣ ΠΟΘ; ἔπι ΟΧ ΠΊ6]08," 

ἀπάτα ἢς Βομιαηῖ νοοαι, τοίρισοταΐα δὲ ἀρμτγοραϊδοίθ Ἰδοία-: 

τϊδαμο Θἄη]115, οαιιδιηοαϊ οἰ, αποᾷ ἀργιτρόφημα νοοαπὲ; 

δοἄοπιατια ττοᾶο Ποὰ8. ἔν σι4δθ εἴ σπου ῖΐαθ δοοομημποᾶας δ 

εὐἴθοβ. . Αὐχαί ἐοπιρογαίτιβ Πόμιο ΑΠΠΘΥ Οηχπΐπο μοί σοοη-᾿ 

ἐραοίθχα οχ Ῥυδθαϊοῖιβ αρουῖθηβ σογρουβΒ [απ δ]ογθην χοξεῖσο-- 



518 ΤΑ͂ΧΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΕΥΧΥΠΙΑ͂Σ 

Ἐᾶ. Ομάτε, ΥΊ. [468.] ἘΔ. ΒΑΓ, ΤΥ. (66ο.) 
σώματος ὑγραίνειν τε καὶ ψύχειν δύναται. παραγενόμενος 

γὰρ ἀπὸ τοῦ βαλανείου, καὺ προπιῶὼν ὕδατος μὲν πρῶτον, 

εἶτ οἴνου μετρίως ὑδαροῦς, ἐμέσας τε πᾶν ὃ ἔπιε, ϑριδα- 
κίνης μὲν πρῶτον, ἀβλαβοῦς τε ἅμα καὶ ψύχοντος λαχάνου, 
προσενέγκασθαι δύναται, μετὰ ταῦτα δὲ δὲ ὄξους τε καὺ 
γάρου ποδὸς ϑείου καλῶς ἕψημένου, καὶ πτερῶν ἄλεκτορί- 
δος, ἢ χηνὸς, ἢ καὶ τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, καί τινος ἰχϑύος 
τηχανιστοῦ τῶν ἁπαλοσάρκων, εὖ δὲ βούλοιτο, καὶ λαχανώ- 
δοὺς τιγὸς ἅψασθαι τῶν μὴ πακοχύμων, ὁποῖόν ἔστε μα- 
λάχη τε καὶ κολόχυνϑα, μετὰ ταῦτα δὲ πιεῖν οἶνον ὕδατι 
ψυχρῷ πάνυ κεκραμένον. ἅπτεσθαι δὲ καὶ ταρίχου πρὸ τού- 
του, καὺ τῶν ὀνομαζομένων τρομητῶν ὠῶν, ἔχϑύων δὲ δὲ 
ξλαίου καὶ γάρου λαμβανομένων ἐγχωρεῖ. βέμτιον γὰρ, ὡς. 
ἔφην, ὕδατι ψυχρῷ τὴν ξηρὰν ϑερμότητα τοῦ σώματος Ἰάσα- 
σθαι, φεύγοντας ἀεὶ τὰ κακόχυμα τῶν ἐδεσμάτων. καὶ χόν- 
δοος δὲ ψυχρὸς ξξ οἰγομέλιτος καὶ οἴνου ψυχροῦ τὴν ἀὐτὴν 
τοῦ σώματος ἰᾶται διάϑεσιν ἄνευ πακοχυμίας. ἐμοὺ δ᾽ 
ἤρκεσε στολλάκις. ἐν τοιαύτῃ διαϑέσει γενομένῳ πτισάνης 
χυλῷ χρήσασϑαι καλῶς ἐψυχρισμένῳ κατ᾽ ἔκεῖνον τὸν 

ΤΑΥ6 αἴσχη Ἡτητθοῖυθ, [58 θηΐπὶ ἃ ῬΆ]π6ο0, δροΐα ρυῖιβ απ, 

ἀοίπαθ οὐδ νίπο τη αἀϊοουου δαποίο, ἴασαι Ῥοϊίομα μας οχῆ-- 

τῇ νοτίου ταϊθοῖα, αἰϊπτηθυα ᾿υΐτβ Ἰδοΐποαπα ρόΐουῖξ, οἿτ8 
Ἰηποκίατη ἡππία 8ὸ Τοξσοσαη8; ἔπη ἀθιπᾶς ΓαΠ]Π]αγη Ῥοάθη, 

6Χ. δοοΐῖο δὲ ρᾷάγὸ 8616 οἴτπχτη, βαΠΠἸπδυτηγ 18 4185 δα ἀπ-- 

[ενῖ5, ππήαϑαπο θείην νϑηΐεθη, Ρἱ Γοἰτηγ 6 χη 0}}1 σαττς Ῥγδ6- 

ἀϊίουται ἘΡΙούπ. Δ] τι6 11. Ῥοῖπε 1ἄθι, ἢ γε, ἐς οἴογα- 

6615 φποαπθ πομη114 αὐϊίησουθ, απᾶα Γαοοὶ ποῖ χη8}} Ππέ, 

(8115. οἱξ σπᾶῖνα οἱ ΟἸΘΌΣ Ια, τποὸχ νἰπταῃ ὈΙΡοτα σία 

ναϊᾶθ ἀϊπιξπιι, αἰαπθ οἴδτα δπΐθα [ΑἸ Γδυηθπέιγη ἀθρτιατο, 

Ὀγάίτια ἐγοηηνα, απ ψούδθιί, 80 Ὀ1065, 6Χ. οἶθο οἱ σατο 

«αἱ Γπγηπξαν; Ῥυδϑίβαϊ θηΐηι (βουτᾷ ἀϊκίμητ5) αὐίἄδτη οοῦρο- 

γῖ5. οαἸἀΙξαΐθη Εριοάα δατπια ΘατᾶγΘ, τνηαί8. [τ πᾶθ. οἱ 15 

ἔποοο πιαῖο ργαθᾶτε8. Εἰίατη ἔρίοίάα 8]Π1οα ὁκ ταμ]ίο οἱ δ1- 

σἰᾶο νπιο οἱἄθιηῃ σουρου 5 αἴδοίαι γυθιηθᾶϊο οἵδ ἤπθ οδοοοῖνυ- 

τηῖᾶ. ΜΙΗΙ οογίθ ἱρῇ (ἀξ5 Ὀ]θρατηαῃ ἔθοιε πὶ αθθοῖα μα7α5-- 

τοῦϊ ρα ΐαια6. ΟΡ ΣΟΥ 15. Ρ61Π6 το σον αὶ τπ5, ητιο ἐθηιρογα 



"“ΚΑ͂Ι ΚΑΚΟΧΥΜΙΑ͂Σ ΤΡΟΦΩΝ. ΞΕ 

ἘὼΛ. ὍΠπατε, ΨΊ. [468. 49:1 ἘΔ. Ῥεῖ: ιν; (ὅ6ο.) 
{4 

᾿ παιρὸν,»,. ὃν ᾧ μικρὸν ξμπρόσϑεν ἔφην ἐπιτηδείως ἄν τινα΄ 

πιεῖν ψυχρόν. ἄλλο δ᾽ ἄλλῳ τὸ μέτρον ἔστω τοῦ ψύχοντος 
ἐδέσματός τε καὺ πόματος ̓ οἷς μὲν χρῆσϑαι χιόγι σύνηϑες, 

ἐχείγῃ προψύχουσιν, οἷς δ᾽ ἀπὸ πηγῆς ὕδατι προσφάτῳ, 

μηδὲν χιόνος δεομέψοις. ἔστω δὲ ὁ χεραψνύμενοο, οἶγορ 

ὡσαύτως [489] προεψυχρισμένος᾽ οὕτως γὰρ ὀνομάζειν ἔθος 
ἐστὶ τοῖς ἰατροῖς τοὺς ἐν ὕδατε ψυχροτάτῳ προεψυχμένους, 
3 “΄,.4 7 δ Ξ ΒΥ ὩΣ ΡΑΣ τ, ΄ “ «Ἱ γ- 

«ἀγγείου δηλονότε, τὸν οἶνον ἔχοντος ἐνισταμένου τῷ ὕδατι... 

ταῦτα μὲν οὖν. ὑποτίϑεμαι τοῖς ἡρημένοις βίον ἐν ἀσχολίᾳ, 
ἐαϑάπερ. οὗ. διοικοῦντες ἔθνη καὶ πόλεις »,, ἔτε τε μᾶλλον οὗ 
τούτων " ὑπηρέται: . χαὺ τούτων οὐδὲν ἧττον ὅσοι ̓χατὰ -πό- 
λεμον ἤ ἐν ὁδοιπορίαϊς μακραῖς διατρίβουσιν. ὅσοι δὲ ἐλεύ-- 

“ϑεροι τῆς τοιαύτης ἀσχολίας » εἰ μὲν ὅϑος ἔχοιεν γυμνάζεσθαι, 
σπανιώτατα δεήσονται πόσεώξ ἀγύχροῦ: μὴ γυμναζόμενοι. δὲ, 

᾿ϑέρους ὥρᾳ ἀχμαίου, - 3 ϑερμότήτοξ αἰσθανόμενοι πολλῆς, 

ἀβλαβῶς ἂν ἀπὸ πηγῆς πίνοιεν ἀπεχόμενοι ψόγος. εἶ γὰρ 
“καὺ-παῤαχρῆμα τὰ γέα τῶν σωμάτων. σὐδὲν αἰσϑητὸν ἤ. χιὼν 

Ῥαυῆο αὐῖο. ἀἰ δοξιη. ΓΙ ρτάϑηο ρΟΐαΣΙ φουάτηιοάς μοί. - Νοαῖα 

υὐμᾶνιβ «Ταγα θῇ βΈ: τιηϊοήϊατια. τοῦ: σουᾶυνί 5. οἰρὶ ροξιβαπο, πος 

ἀπ5:  «πἶρτι5. 4φαΐθογη πὖνθ ὉΠῚ τὰο8. ἔπιε, Ἠδο 1ρία ὑθβηρσο- 

γοπὶ δηΐθ: πὶ ψϑγο- ἑοπίαπα, δαᾶθηι μΒα6 γϑοθηΐ δαπᾶ 

τϊαυιῖτιν., υὐὰ111ἃ τῖνὶβ᾽ Ἡθοοίπίαίθ, 51: Ῥόουσο ἀπ πξνη- ατιο-- 

416 νίπαμῃ 4 Βπο Ἐδράστα διΐθ υθβσογαΐστί: δ πδη- 

δ νόοαῦο. ὩλΘ 6101 [οἹδιῖ νἰπα δ΄ δομάιπηπια δαμ8 τοίῖσο-- 

“αῖα, ναΐδ νἱἀο]τοοί, απο. σπαπι οομ θέαν, ἴῃ δαπδθηιν ἀ6-- 

χαῖο. Αἴαπο μαθῦ 650 115 οοπία]ο, ατὶ νξᾶτα πθροίτ15. "16-- 

δὶ ἀθσηπέ, ΘΠ) βπιοα! ἔατιῖ, ἀπῇ σϑηξίθτι5. δὸ οἰνιξαϊθιιβ 

χοσοηα 5. ῬΥδο[αΐ, Ππογαγηαμθ ἴῃ ῬΥΠΠῖ5, τα] Πνγ],) 60 ἴππα 

γηΤατιβ, ααὶ γα ΠΠ 6 ῆ Θκδιοοπέ, δαξ 1ΐον Ἰοπρίπατιη. ἸΏ ογΘ-᾽ 

«ἀϊπξασ, ΑΈ απϊσαπατθ παρσοί!8 15. (ΟἹ! ἀσσιξ, 115,.Β 

ἀιάδδυα, τὶ (ΟΕ Παΐ; [6 ὁκθγοθαυΐ, ρϑγαθπδυη ΤάΥῸ ΤΙ σι ἀ8 
ὙΠ 5 ΠΟΘ αυῖτιβ ΤποΥν: ᾧποά ἢ [οἴθ. πθη Θχογοθαπξ, 6δο οά- 

Ἰουῖβ. τυ]. Ρο θη ϑηξ δοίξαξε νἱρσεηΐθ, ἕαΐο 1ϊ Του ἴδιαν 

ῬΊθοΥῖπε, νϑρτιάϊαῖα πῖνε. Νίδηι ἑατηθίῇ ἱρία Παϊπι πῖκ ποκα 

ΓΘΩΒΌΠῚ πο νἱάοαΐαῦ Ζανθηῖηι φογρουῖριι5 οἴπιοοιο, ἵποὺς- 
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ἘΠ. ΟΠατε, ΨΊ. [469.] ᾿ ἘΛ. Βιαἴ, ΤΥ. (θδο.561.. 

φαίνοιτο βλάπτουσα ̓  λεληϑότως γοῦν χατὰ βραχὺ τῆς βλά- 
βης αὐξανομένης. ἐπὶ προήκοντι τῷ χρόνῳ, παρακμαζούσης 

τε τῆς ἡλικίας , ἁνίατά τε καὶ. δυσίατα. αὐτοῖς νοσήματα γί: 
»εται χατὶ ἄρϑρα. καὺ νεῦρα καὶ σπλάγχνα. πάσχειν δὲ 
εἰκὸς ἑχάστῳ τῶν βλαπτόντων ἐχεῖγο. τὸ μέρος τοῦ σώματος, 
ὅπερ ἀσθενέστατον ἤν φύσει. ΠΠ90 ὶ 

Ἃ εῷ: εδ'.. ίέγιστον. δ᾽ εἴς τε- χαχοχυμίαν παὺ γόσον 

Ξξοτὶν ἀπεψία συνεχὴς, ξάν τ᾽ ἐπὶ εὐχύμοις, ξάν. τ, ἐπὶ: καπο-- 
χύμοιο ἐδέσμασι. γίγνηται πρόδηλον δ᾽, -ὅτι ππολὺ χείρων 
ἢ ἐπὶ τοῖς καποχύμοις. διττῶν δ᾽ ὄντων αὐτῶν, ́. ἐπὺ μὲν 

“τοῖς τὸν λεπτὸν γεννῶσι χυμὸν ὀξέα γοσήματα χίγεται μετὰ 
(661) καποήϑων πυρετῶν," εὖ δ᾽ εἶς ὃν "μόριον ἀποσκήψειεν 

ἤ κακοχυμία, τὰ ἐ ἐρυσιπέλατα καὶ οἵ- ἔρπητες, εἴ τέ τι ϑερ- 
μὸν οὕτω πᾶϑος ἄλλο: . ἐπὶ δὲ τοῖς τὸν" παχὺν ἀρϑρίτιδεο, 

“αὶ ποδάγραι, παὶ γεφρίτιδεςο, ἄσϑματά τε. καὶ σπληνὸς. καὶ 
ἥπατος σκιῤῥώδεις διαθέσεις. οἷς δ᾽ ἦ, κακοχυμία μελαχο- 
λικὴ.. Ἡροοι, καὺ ̓ λέτραι. “ παὺ ψῶραϊ;. καὺ πυρετοὶ τεταρ:- 

ταῖοι, καὶ μελαγχολίαι, πακόχροιαί τε μέλαιναι μετὰ σπλη- 

ἔφδηῖα ταύ θὴ το ΟΥ̓ 8 ρεῦθεῖτα ΘΟΟΌΪΕΟ Ῥαυ]ατπν πόσα; ὙΘΥΞ 
δϑηΐθ Ῥθπηρα δϑίαΐβ, ἀρ ἸΟΔῊ Ηῖ5 πουνίατιο 8ο σἱΐοοσα που 5 

ΘουΤΊριπαΐαν ΥἹΧ. ατὰξ τηπατίαηα [απ 157. ἀο' νΘΡῚΠγπ116. δεχία 

δι, τὶ απϊοπίηπθ δὰ ῬΟΒΙΒτστ ΘΟΥ̓ΡΟΥῚ5. ῬΥ85 αὐβοίϊαίατ, ὅπ 86 

πιθίατα. οταπῖσπι ταϑχτηδ ΤΠ υτῇ ἱγυθ 11. Ξ 
ἀρ. ΧΙ. Μαχίτηο δαΐθηι δα Γποοὶ τι: του βου 

απ σεμογαϊομθιῃ ἔδοῖα ἀντι ττα5 αἰπάα, ἤνο δὰ Ῥοπΐ, ἔνε 

τα }1 “Γασοὶ οἷροβ [βαπαίατ; Παπθὲ ἴδταθη, ἀθίθυὶοσδμι 68 

Ἴη. γηδ Δ [σοοὶ Οἰθ15. ΟἿΣ ἀύτιμι ὈΙρΡΑΥ ΤΙ Ππΐ, 1π 118, αὶ 

(ποθατα αἰσισνΐ ἐθπτιθηι; ἹΠΟΡΡῚ ἤτηιξ ᾿Δσα οπτη Ὑπδ] σηΐ5 

τ|ὴὰ ἐδρυῖρτιβ; Πη ατίΐθπι 1 ῬΑ ἕθμη ταπιάγη. ΑἸΤατιαγνο ἀθοιτηις- 

αι Γἀσου8 πλ81π|5, ὑτηγι οὐ ἢ ρ6]αία, ἴαπι ποΡρϑίθβ, δὲ ἢ αιίς 

81π|8 ργϑοϑΐουθα οἱξ οα] τι 1ξα αἰδοίαθ: τὰ 115 σατο, φαΐ ογαί-- 

βαχα [ποσαγα οΥθαι δ, ὉΥΕἸΟ] Αγ 68. τπουρὶ, ροᾶδοιδθ,, ὩΘΡΕΥ1Π-- 

65, ἀπητγηαία, Ἰδηΐδαμθ δὸ 76 οοΥβ - [οἰ Υ ΟΠ αἰδοίιϑ. - ΑἹ 

τπουτη [ΟΟΙ8 Π161.5 6] 4 ΟΠ Ο]1ο15. [πους φαποτὶ Βῖ5, οἵ 

Ἰθρυδθ, δὲ ρίουαβθ, δὲ απδῦἕδιιϑθ. Τθχ65, δὲ τιθ] απο πο ῆδο, οἱ 

ἀθοοϊογαίίουιἜβ αοοϊάπιηξ πἰρῦαθ οὐ ἸΙΘηϊ5. πα ταταοτὰ ποῖ 



Σ ἐἀαιδαπίῃ. 

ΚΑΩ͂Ι ΚΑΚΟΧΥΜΤΑ͂Σ ΤΡΟΦΩ͂Ν. δι 

ἘΠ. Οἴλατε, ψΙ. [469.1 ἘΔ. Βαῖ, ΤΥ. (661.)} 
γὸς γκόυ παραπλησίου συμπίπτουσι, .καὺ κιρσοὺ μέλανες 

αἵμοῤῥοΐδες τε πολλοῖς ἐγένοντο διὰ τοιοῦτον χυμόν. αἵ 
δ᾽ ἐπίμικτοι διὰ πλεόνων χυμῶν διαϑέσεις ξρπητάς τε καὺ 

τὰ καλούμενα φαγεδαινικὰ τῶν ἑλιῶν, εἴτε τὰ πακοήϑη 
πάντα, καὶ πυρετοὺς ὀξεῖς ὑποστροφὰς ἐπιφέροντας, ὡς 

εἰρ- χρόνον αὖϑιρ. ἐμπίπτειν ̓  “ἀπεργάζονται. - ΕΑ Στ 
νι, 

ἀΠπτηΠ1, χαῖται δὲ πσταθ Ὁ] οτίβατπιθ νΑΥ1668 δὲ Ἡδοπιοτυ πο 18 
αἰταῖιν, μυ]τιδοοχιοάᾶξ. ἕποθπδ. - Αδοξηβ σθῦὸ δχ Γποοοστπη νὰ- 

γϊουτιιι ὈΟΥΊ ΠΣ ΧΊΟΥ Ἠορρϑἕαβ Ταοτατιῖ, τ] οου απο, ᾳῦδθ ῬΒα- 

ἰσεδάοηῖσα νοοάηΐ, χηϑΠρτιθαιιθ οτητῖα, οἵ δρλξαϑ ἔθρΥ 65,. αἴ 

ΩΡ: Ταΐουσα πο 6 ἘΥΕΠΗΞΕΕΣΕ πὸ τῇ; ἀότυχά. ΘΡΌΡΙΣΕ; 8:5. 



ΤΑΔΗΝΟΥ. περι ΠΤΙΣΑΝΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΝ, 

“Ἔδ:Όματε, ΤΊ. ΠῚ το πο τς (88. Βα ΤΙ, (βου 
οΚκεφ. αν - Ἐπειδὴ πρὸ μεϊροῦ. τινὰς εὗρον. τῶν 

ἰατρῶν περί τιγὰ τῶν γοσούντων τῷ. χυλῷ τῆς. πτισάνης 
χρωμένους, μήτε, ξῳ ὧν ἐνδέχεται ἢ οὐκ ἐνδέχεται παρέχειν 
ἀῤῥώστων, προ οἰθρι μένου, μήτε τὸν πρόπον, χαὺ τὸ πο- 

σὸν τῆς δόσεως, παὺ τὸν ἁρμόζοντα καιρὸν τῇ προσφορᾷ τοῦ 
ῥοφήματος προσαφορίζοντας, ἀλλ, ὡς ἔοικε, τὴν τῆς πτισά- 

. Ψης χοῆσιν εὔϑετον εἶγαι. λογιζομένους, ὅπηνίς ἄν βουληϑῶσι, 
ὧδ᾽ ἔδοξέ μοι περὶ τῆς χρήσεως αὐτῆς ὅσα τῷ “Ἱπποκράτει 

ΘΑΙΕΝῚ ΒΕ ΒΤΊΒΑΝΑ ΓΙΒΕΒ. 

σαν. 1.- Ὁ υοπδοαυίδοπι Ῥατῖο αηΐθ αποβᾶάδγῃ χπηέ- 

ἄϊοοβ ᾿ππνοπὶ, αἱ ἀρπᾶ αὐθηάδτη δθρυοΐπη ΡΈ 4186 ΟΥ̓ΘΙΠΟΡΘ 

αἰοραιῦατ., ΠΌΠ] Δ ἕατηθη ται Ραμ ὈΥ1Ὸ5 αἰ Πάπιοἴδτη 6 κα} 11- 

εαἴομθη), «]θ51 181} ΤΟΥ ΌῚ8 Ἰιῖ}115 114 αὐ 1π}}118 οχί αἵ, 

Ῥζϑϑίθσθα πϑαπθ ἀθ βαρ ομῖ8 τηοᾶο δὲ «πδηξταίθ, πθαπθ 

46 ἰθιήροτα [Οὐδ ομΐ δἰατηθη δα ορρογέαπο ᾳαίΐοαπαιι ἀ6- 

Τουτα πα, σου; κ νἱαθέαγ, χαδηᾶο ἱρῇ νοϊπονιηΐ, 

τὐἰατπι ῥα ατιδθ ϑοοοχπηηοἀαίατα ΑΥΡι τρατίαν,, οροταδ ρυθ- 

τη ἔογ Ῥαΐαν!, 8. ἅ6 1Π{π|8. αἰ ἀπαθοῦπατια [απὲ 40 ΠῚρ- 



ΤΑ ΧΗΝΟΥ ΠΕΡ ΠΙΙΣΑ͂ΝΗΙΣ Β18.ΖΟΝ; 81 7 

ἘΔ. Ὁματε, ΨΊ. [499. 500.1 ἘΔ. Βα, 11. (480.) 

σαφέστερον ἐνθεμένῳ διὰ τὴν τῶν πολλῶν παφακολοὔϑησιν 
ἑρμηνεῦσαι τόν τὲ τρόπον τῆς ἑψήσεως καὶ τὴν δύναμιν, 

αὐτῆς καὶ ἐνέργειαν, καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὸ ποσὸν. καὶ 
τὸν τρόπον τῆς δόσεως, ὁπόσα τε ἀγαθὰ τοῖς σώμασι τῶν 
χαμψνόντων δίδωσιν ἁρμοζόντως προσφέρομέγη, καὶ τοὐγαγ- 
τίον πάλιν φαῦλα ἀκαίρως. προσένεχϑεῖσα, καὶ πρὸς τού- 

τοις ποίοις σώμασιν αὐτὴν προσήκει προσφέρειν, καὶ ποίοις 

οὐ προσήκει. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σύνθετόν τε πρᾶγμα ὑπάρχει ἡ 
πτισάνη παὶ ὃ χυλὸς, (ἔκ πριϑῆς γὰρ. κατασκευάζεται πετι- 
σϑείσης καλῶς, δ΄ ἔστιν ξπλεπισϑείσης; καὶ ὕδατος, “αὶ 
τοιᾶσδε ἑψήσεως) πρῶτον περὶ τῶν μερῶν αὐτῆς ἔκριψα 

εἰπεῖν διὰ κεφαλαίων. εἶ μὴ χὰρ ταῦτά τις πρότερον διορί- 

αῆται; μεγάλως βλάψει, κἂν καὶ τὰ λοιπὰ πάντ᾽ ἀκριβοῖο- 
γήσηται ἐφεξῆς. 

Κεφ. β. [500] Ὅτι μὲν οὖν τὸ ἄριστον ὕδωρ ἐκλέ- 
)εσϑαι χρὴ εἰς τὴν πατασκευὴν τῆς πτισάνης, οὐδεὶξ, οἶμαι, 
ἀμφισβητεῖ. ἄριστον δὲ ὕδωρ συστάσει, καὶ γεύσει, καὶ 

Ῥοογαῖθ οδίσυσιτιβ Ἐχ]!οαΐα, μος -1π ἸοΟΟ ΘΠΔΥΎ δύ θυη. οὉ χηη]- 

ἐουτιτῃ. ΠΟΙ“ ατα, ἀτι86 1 Θχασία Ἠπ)π5ο6. τοὶ ἐρδο δ οι ῬῸχ 

ΟΥ̓ ποτ ἃ ΠΟΡῖ5 [πηξ γϑοθηίοηάα, νἀ θ]οϑι οοοξοηϊθ πποῦπ5, 

ὙΠ 65 ἱρῆτιβ, δοῖζο, ἐθῆιρτβ ορρονξασιτηη; ΘΧΒΙΡΙ ΠΟ μ8. 4τ161-- 

εἰϊῖα5. οἷ τηοᾶπιϑ;, ἐμπιοξ Ῥεδθίοσθα ΘΟ] γπθηΐα Δοου οὐδ ΕἸ λγῺ 

σουροτίριβ δῇἴεναι, ἢ υἱτο Ῥυορίπθίθτ', δὲ στυσίαπι αποΐ ἡπᾶς 

ἁπιοογχησηοα ΡΥ ον ΘΏ141), Π Του ᾿πυρογίαπα δαπηϊῆγαΐα: δᾶ 

πάθο φαἰθτιβδην ΘΟΣῬΟΥΊΡτι8. 1ΠΠ1π|5. τι 5 ᾿ὀχρβάϊαί, εἴ ἀαῖρτι5 

ἐἴδμι. τηϊηΐπ)6. οοπάτιοαξ, Πγ} οὐἿτ. ἃ πΟΡῖ5. ἐχρησαπάτ, 

ρα ᾳαομίδη οοτηροῆία απαράδγῃ 168 δ ρέματα δὲ 6715. οὐϑ- 

τοῦ, (ραχαίου πίη ὃχ ποτάθο, αιιδά ῥἠπίθηαο᾽ ΤΗΣ Ῥσορα 

Ῥιτραΐσση δὲ βχροϊέθν, οὶ [ΟΠ1οϑὲ οονῖδχ ἀθίγδοίῃβ δἰ, οχ 

Δ6πῶᾶ ῬΥαδίουθα, 80 [411 φταρίαυα σοο1018,) ΤΡ Πυνατη 1105 Ρ6Υ-- 

ἐξβ ΡῈ} οαρίία ἐγαοίαυβ ἀθογθνὶ: α1886 Ἠ1Π {πουῖπῈ ῥΥττ5. 86-- 

Ἰευγηϊπαῖαθ, ἰοΐδηη (θυτη τ ἶθ Γου θην ΡΠ ασπιπη Ἰαρἄφηϊ, δὲ 

τοαοα ἀδίηο60}8. ομαγΐα, ΘΧϑοε Πῆτιθ. ΔΡ ΟἸ ναπίατ. 

Ο4ρ. Π. Οποᾷ Ἰσίδιν ορπδη ἀφάάχα ἘΠ σεσα οροΥ- 

ἐθε!; δᾷ ρέἊἋατιας Ῥτδθραναΐϊουθια, πθῖπο,), ορίπου,, ἀμριίαξ. 

Ὁρξνηα δὐπίθ απ Γαδ 8, οἕ βτιῆα, οὲ οἹἐβοία, εξ οο- 

οαλιπκύυβ τομ. νἱ, ἘΡΙ 

ὰ 



διὸ  ΄. ΤΑΔΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΠΤΙΣΑ͂ΝΗΣ 
ἘΔ. ΟἸιοτε, ὙἹ. [ὅ601. ἘΔ. Βα(. 11, (489.) 
ὀσμῇ, καὶ χροιίξ πκρίγεται". τῇ μὲν γεύσει καὶ τῇ ὀσμῇ, ἵνα 
μηδεμίαν ἀλλόκοτον νπεμφαίνῃ, ποιότητα ̓ τουτέστιν ἕνα. μὴ 

γλυκὺ ὑπάρχῃ; μήϑ᾽ ἁλυκὸν, μήτ ὀξῶδες, ἢ δριμὺ, ἢ 

δυσῶδες, ἢ οηπεδονῶδες ᾿ ἢ ὅλως ἄλλην τινὰ ἐπίσεητον ποιό-, 
τητὰ κεκτημένον, ἀλὴ; ἄποιον παντελῶς, καὶ χωρὶς πάσης 
ἐπικτήτου ποιότητος, καὶ χωρὶς πάσης ἐπιμιξίας γευστικῆς 
τε καὶ ὀσφραντικῆς. δεῖ μέντοι καὶ διαυγὲς εἶναι καὶ κα- 
ϑαρὸν καὶ μηδὲν ἰλυῶδες ἔχον, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀκριβῶς διηϑη- 
μένον; παὺ τῶν ἔν αὐτῷ ἐμφερομένων ψηγμάτων ἀπηλλα- 
ἡμένον. τὸ γάρ τοι τοιοῦτον ὕδωρ πρὸς τὴν μὲν χρῆσίν 
ἔστε λυσιτελὲς, πρὸς δὲ τὴν φύσιν οὐδ᾽ οὕτως ἐστὶ χκαϑα- 
ρὸν, ὥσπερ οὐδ᾽ ἄλλο τι τῶν αἰσϑητῶν στοιχείων. εἰ δὲ 
τοιοῦτόν ἔστιν, οἷον εἶπον, τὸ ὕδωρ » εὐϑύς ἔστι λέπτομε- 
θέστερον αὐτὸ, ῥᾳδίως τε πεττόμενον καὺ ἀναδιδόμενον, 
χαὺ τὰ ὑποχόνδρια ταχέως ᾿διεξερχόμενον, καὶ οὐ μόνον τῇ 
φυσικῇ ϑερμότητι πλησιάζον εὐαλλοίωτόν ἔστιν, ἀλλὰ καὺ 
τῷ ἔξωϑεν πυρὶ προσομιλῆσαν ϑερμαίνεταν συντόμώς. βαὺ 
μάρτυς Ἱπποχράτης τοῦ λόγου: ὕδωρ γὰρ τὸ ταχέως ϑερ- 

ἴογβ ρχοβαίπν; ραία ααϊάθηι οἱ ὈΠδόδα, ἐξ ΔΙίθπιατι 411411- 
ταΐουι πΌ]]άγὴ ρσδθ [6 ἔδσαΐ, πο οἱ, τὸ πότ ἀα]οἶ5, ποι [4]-- 

[α, ποι δοῖάα, πῸμ ΘΟΓΐ8, ΠΟΥ, τπᾶ]6 0169 δαξ ρείτι4α Ἐχ1- 

ἢαϊ, νοὶ] οχππῖπο 41Π18πὸ ΔἸ τιατα αἰοι εἰ ταν απα] ταΐοιη ρσῇι- 
ἄραι, [6 οπγπηΐῖ8. ρϑμπ8Β ἐσρουὰ δὲ ἀπά τα 8, δἴατιθ οτηη} 

Ῥτονίυβ δἄνθμτηα οαγϑαΐ πα! αΐο, πϑο ποτ ΟἹ] πϑοτιπαπα ταὶ 

γηϊχομπθ, 4π66 ραίεα ἀπ οἸδοῖα ἀορσθμοηάαιτιτ. Οροτίοξ, 

δ ἑαυητιτιη, αἰ ΡΘΠΠ ποῖα Πί. δ Ῥαγα υαἰπίσηθητια δοαποίθ, ἔθᾶ 

ψοιπεϊ ἀΠ ρθη Ππ16. οοἹαία δὲ 8} οὐηηῖθϑ 1ΡΗ ᾿ηπαίαηξριιϑ 
γτδτηθηΐ8 Προγαΐα. Παϊαβοθιποᾶϊ ἱριξαν σας Γαΐ αἀπϊάδηι 
ψαϊᾶθ οἢ δοοοπηποδαΐα, παΐτσα απο ποῖ δὲ ἀϊὰ ἤποογα; 

φᾳασπιαδιηοάπηι π6 ἩΠπὴν. αὐτάθηι ἐππᾶ ᾿ ΓΘ ἢ τισι οἸοπιθπῖο- 

χη. 81 γ6γῸ [6115 Πὲ αὐτιά, ἀπαΐουῃ 1 Π υτ, 1160 2ρ[4 6[ 

Ῥαυάπην ᾿θηπὶ ον τ δὲ ἤδοι!α δοαυτ 6 ἀνοῖξαν, πγρο- 

: ὁποπἀτϊααπο οο]ουίτον. ρουέγαμιπέ, κόπο πιοᾶο παίαγα!]! σα-- 

Ἰουὶ δἀτηοία οἷΐο αἸίουαΐαν, σϑυπμ δἰΐδην ἰσηΐ δχίοσπο ἀρρο- 

Βα Ῥυον. σα 16 Π|. (πΊὰ5 (δπέθηξαθ ἐθἢ8. οἷ ΗΠρροοστγαΐδθ, 

ἀφιεαπν δ])Ση., αν. Οἷέο φαϊαδέ δέ γώγ τιν σἷξο γα )γήσοτ αὐ, 



ΒΙΒΑΊΙΟΝ. 819 

ἘΔ. Οἰιᾶτε, Ἱ, [8001 [ ἘΔ. Βεῖ. ΤΙ. (,89. 49..) 
μαινόμενον καὶ αὖϑις ταχέως ψυχόμενον κουφότατον εἶγαι 
βούλεται ; οὗ τὸ ἐλαφρὸν καὶ σταϑμῷ διακρινόμενον, ἀλλὰ 
τὸ λεπτομερὲς καὶ ῥᾳδίως εἷς ἑαυτὸ τὰς ἐναντίας “ποιότητας 
δεχόμενον. τὸ δὲ τοιοῦτον ὕδωρ καὶ ψυχρόν ἔστε καὶ 
ὑγρὸν, καὶ ὕδωρ κυρίως. τὰ δ᾽ ὑπό τινος οὐσίας ἢ ποιό: 
τήτος νοϑευϑέντα, ὅποϊά εἶσι τὰ ἀσφαλτώδη, καὶ ϑέιώδη, 
παὺ στυπτηρίώδη, τοσοῦτον τῆς τοῦ ὕδατός «φύσεως ἀφεστή- 
φασιν, ὅσον καὺ ἐνοϑεύϑησαν. εὖ δὲ καὶ ἀπόδειξιν ζητεῖς. 
τοῦ ψύχειν τε καὶ ὑγραίνειν τὸ ὕδωρ, οὐ τοῦ νῦν ἔστι λόγου; 
περὶ πτισάνης προϑεμένου διεξενϑεῖν" πλὴν ὅτε ψυχρόν ἐστὲ 
σπαὺ ὑγρὸν, ἅπαντες οἵ παλαιοὶ (490) ἀπέδειξαν, καὶ ἡ πεῖρα 
μαρτυρεῖ , καὶ πάντων δὲ λόγῳ ὁμολογούμενον τοῦτο λαβὼν. 
εἷς τὸν περὶ πριϑῆς λόγον ἔρχομαι. 

Κεφ. 7γ. Κριϑὴ τοίνυν, ὡς μὲν. καϑόλου. λαμβανο. 
μένη, ψύχει καὶ ξηραίψει, ἔχει δέ τι καὶ δυπτικὸν “αὶ φυΞ 
σῶδες. κατὰ μέρος δὲ τὸ μὲν ἐκτὸς αὑτῆς λέπυρον, τὸ 
πιτυρῶδες, ξηρότερον ὑπάρχει παὶ ῥυπτιπώτερον" τὸ δ᾽ 
ἐντὸς αὐτῆς, οἷον σαρκῶδες καὶ τρόφιμον, ῥύπτει μὲν καὶ 

Ῥαΐαὶ 407 Ἰερἐγήπιαπι; Ἰδαθθ Ἐὰ 1ονί8 ρολἄοτε αϊ7τιϊοαιτι, 
1εἃ «ποᾶ ἐδατάτμμ [Πἰ ραν ταν, δο ἴπ [6 Ἰρίδιτι ΘΟ Α}165 ἀτια- 

1ιταῖοβ ἔᾳοῖ]8 τϑοϊριαῖ, 4118 δαΐομα δαπα ὅπηι Τρ οᾶα, τὰτὰ 

Ἡπυῖᾶα 68, δὸ ρυορτῖβ δφᾷὰ: ὅπᾶ8 νϑῖὸ αἰϊχψαδ [Πρ Δ ΒΕ. 

Ὅτι αιδηταίο Γαουίπί δἀτηϊοθγαῖαθ, ἀπ|8165. Γαπὶ Ὀἰδαγαϊπποίαδ 

δὲ ΓΑΙ νθαθ αἴαπα δἸππηϊοίαθ, ἑαπίο ἃ Ῥυόρνῖα δαῖιαθ πιδίανα 

τροθᾷπηϊξ, «παηΐο αουϊαΐ δατοταίαθ. Αἱ ἢ οἤδια ἀδητοι"- 

Πεαϊίοπόμι απι8θν18, «ποᾶ ἀαπα τοϑεσουθε δὲ Ἡτππθοῖθε, ματι 
Ῥτδοίθη 5. οἢἱ Γουπηοηΐθ, απ 46 ρΕατια 1π ΠῚ ππει18. οἱ; ἀ1{{ς-- 

τογο. Ὑδγαα απο04 «τα ἔρίοίᾶα οἱ παηλϊάα Πέ, ὈΥΙΟΣ σὐ-- 

65 1πάίοαγτιξ δὲ οχρϑυϊθημα ἰεαταν; αἴατιθ 1ᾶ ουπηλυια 

᾿'“Τατϊοσθ οοποο πτὰ δοοίριθπίθβ δὰ Βοτᾶθι θσ ρος οπθι αὐ- 

Θεά ϊηγ8. 
Οδρ. 1Π.. Ηοτάουνη ρίζαν, τε φαίάοπι τιπνουῖς [ἰ- 

ηὐἶταν, τοίείροναι εἕ οχίοοαῖϊ, παρϑὲ δτιύθμν Θὲ ποπη181] ἀοίεν- 

δθλβ. δὲ Παϊυ]θηΐττα, ΑῈ ραν οη]δίπη οχύθνϊου ἱρῆτι8. σον ΘΝ. 

Τανζηυδοθιθ. Ποοῖου ΘΧ Ὲ οὲ ππαρὶς ἀθέου οί: ΤΠ ΕΘ ΙΟΣ ΕἼτι8 

Ῥ}αγ75; ψοῖπε ὀατποίᾳ δὲ πὐυα, ἀθξδυ σὲ αὐπάθμι οἵ τρία, γ6Ξ::. 

ἘΓΕ2 



Βλο ΤΑΔΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΠΤΙΣΗΝΗΣ 

ἘΔ. Ὅματε. ΥἹΙ. [500, 501,2 ἘΔ. ΒΑΓ 17. (ά9ο.) 
αὐτὸ, ἀλλ᾽ ἔλαττον τοῦ πιτύρου, ἔχει δὲ καὶ φυσῶδες ἔν 
ἑαυτῷ. ὃ δ᾽ ἕτερος ὑμὴν ὁ λεπτὸς, ὁ ἔσωϑεν τοῦ πιτύρου 
κείμενος, περιέχων δὲ τὴν πριϑὴν, μεταξὺ τούτων ἐστὶ κατὰ 
τὴν δυναμιν᾽ διὸ δύπτει μὲν τοῦ πιτύρου ἔλαττον, μᾶλλον δὲ 
τῆς κριϑῆς. δεῖ δὲ προσυπακούειν τῷ λόγῳ τὰς ἀρίστας κριϑὰς 
καὶ μηδὲν ἐχούσας ἀπὸ σηπεδόνος ἐπίκτητον : ἢ “περιττῶμα- 
τικὴν ὑγρότητα, καὶ μήτ ἄγαν νέας, μήτε πάντῃ παλαιάς. 
αἵ μὲν. γὰρ νέαι πλήρεις͵ εἰσὶν ὑγρότητος περιττωματικῆς, 
ἣν ἀπὸ τῆς χώρας ἔλαβον, [καὶ πλήρεις ὑχφότητος 91 καὶ 
πνεύματος ἀνάμεστοι᾽ [501] αἵ δὲ παλαιαὶ τῷ χρόνῳ ἐξέ. 

. φήλοι καὶ. ἀσϑενεῖς ἐγένοντο, ἀποβαλλόμεναι τὴν ἑαυτῶν 

δύναμιν᾽ καὶ σημεῖον ἥ ῥυτίδωσις ἧ ἐν αὐταῖς ενομένη, 
καὶ τοῦ {μεγέϑους ἦ μείωσις, καὶ τὸ κοπτομένων αὐτῶν 
ὥσπερ. πόνιν τινὰ ἀποπίτέτειν λεπτήν. πλήρεις οὖν εἶναι 
ἁρμόζει. τὰς πριϑὰς τὰς. εἷς τὴν ποίησιν τῆς πτισάνης 
ἐχλεγομένας, μήτε νέας μήτε πόλαιως πάνυ, καὺ πάσης 
ἀπηλλαγμένας ἐπυιτήτου ποιότητος. ἀλλ οὐκ ἀρκεῖ τοῦτο 
μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπὸ τῆς πείρας. βάσανον αὐταῖς 

τα ξάτέστο ταῖπαβ, Βαβροέ δυΐθια τη [8 τρία ρατίομα Παΐῃ]θη- 

ἄατη. Οἰδθίθσγτησι αἸΐογα Ἰπϑιηργαπα, απᾶ6 ἐθητιῖβ ἢ, [ὯΡ ὅν - 

ξὰγϑ Ῥοπῖα, μοχάθτιμι δι] θοίθηβ, Ἰηΐθυ πᾶθῸ ξου]ταῖς ταρᾶϊα 

οἂι: 146ο ἀθξου σεῦ ξα ΓΤ 6 φαΐάσμι χαΐητιβ, μόν ἄθο δτιΐθιη πτασὶβ. 

Ἦοο ἀπέεδη [δυπιοπθ ορτππη πογάθιμῃ Γαβαπαϊοπάπμι 6, 

'ᾳποα π1}}1} χα. ῬὈτιξνθαϊηθ Αἰ τισι τ] δηλ ΘΧου ι η Π τδηα 

παν ἀιταΐοθιι οΡΗπθαΐί, ααοᾶατια πϑατιθ πΐτηῖ5 Πὲ γϑσθηβ; π6- 

416, Ῥγουαβ σοίαπια. Ἐξ θη γϑοθι5. ὁκόσοι α 016- 

ππτὴ, 6 ππιπι ἀϊταῖθ, απαηι 8 τορίομα οοπίγακιξ, τὸ ἐατ μπ- 

ἸΔΟΥ͂ Ὑοἰογίασα, ἴὰ δέ ἀπ οπίπῃ Πὲ;: σοΐυιτιη ψ ΤῸ 

ἘοΠΡΟΡα δα μϑαπγ ἀο ἸΠΡ ΘΟ  Παχ 68 τϑααϊξιμι ρυ ΡΥ σήτδ 

οι! ταία5. ἀπαϊβέ, Αἰατδ 1παϊοίθηη ο[δ σουυτσαῖο Ἠπῖο οΡου- 

ἴα δὲ γα ρῊ] 1 1}}15 1πηγαϊππαἴο, Π]᾿πά απ ργϑθίοσθα, φαοά; ἄπηπ 

οοπέππαϊξαν, νε!α -ἐθιιθῖα απθπάδιη. ΟΣ [8 ῬΌΙ οῖτ Θπηϊ1- 

πε, Ῥίδπτμ. ἰξδάπε Ππογάθῃμι δἸσεσα σομνοηδέ π᾿ ρεϊ πᾶ 

ορπξοϊοπᾶα, Ὡθῴαθ δαἀπιοάτηη γθ06 18, πραάτθ σνϑέμἤτιχι πίη:ῖ5, 

πες ποῖ δανε 86. ΟἸ115 (πα αἰ18 ΘΧρου5. Αἕ ποῖ 1ἃ [ὁ- 

ἴπιι [15 οἢ, [δ αν ὀχρουιθπῖα ἱρῆβ5 ῥσοβραῖίο αἀάποοπᾶα. 



ΒΙΒΑΙΟΝ. 8... 

Ἑά. Ομασε, ΥΙ. [501.} ἙἘὼλὲ. Βα, 11. (ὅρ0.) 

προσακτέον. -εἰ γὰρ πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ τῇ ἑψήσει 
εἷς ὄγκον ἐπαίρονται πλείονα, καὶ ταύτας λαμβάνειν χρὴ 

εἰς τὴν ἕψησιν, εἶ μέλλοι τις κατὰ λόγον αὐτὴν καὶ ὡς 
ἐνδέχεται ποιεῖν. τί μὲν οὖν ἔστε τὸ ἄριστον ὕδωρ, 
παὶ πῶς διακρίνεται, καὶ τίς ἡ καλλίστη πριϑὴ, καὶ ποίοις 

γνωρίσμασιν αὐτὴν γνωριοῦμεν, εἴρηται μὲν ἡμῖν διὰ πεφα- 
λαίων. 

Κεφ. δ΄. «Δοιπὸν δὲ τρίτον ἐστὶν εἰπεῖν περὶ τῆς ἑψή- 
σεως. σπευάζουσι μὲν γὰρ. αὐτὴν ἐν δλμῳ διακόψαντες πρότε- 
ρον εἷς μικρὰ μόρια, ἔπειτα ταχέως ἕψήσαντες ἐπιβάλλουσιν 
οὗ μὲν ἕψημα, οἵ δὲ ἄμυλον, καί τινες κύμινον καὶ μέλε. 
ἔστι δ᾽ ἡ τοιαύτῇ σκευασία μοχϑηρά" ἡ δ᾽ ἀρίστη χαὶ καλῶς 
γιψομένη τοιάδε τίς ἔστιν. προδιαβρέχειν αὐτὴν πρότερον 

ἐν ὕδατι ὠμὴν οὖσαν, ἔπειτα τρίβειν ταῖς χερσὺν ἐπὶ το- 
σοῦτον, ἄχρις ἂν ὃ λεπτὸς ὑμὴν ἀποτιναχϑῆ. παὶ δια 
τοῦτ᾽ αὖϑις τρίβεται ἰσχυρῶς μετὰ τῶν χειρῶν, ἕως ἂν 
ἅπαν τὸ ἀχυρῶδες ἀποτινάξηται, πλὴν εἴ τις αὐτὴν βού- 
λεται ποιῆσαι ῥυπτικωτέραν΄ τότε. γὰρ ἄμεινον μᾶλλον 

ΘΙ, ΠΔΡΙΘῸΘ ῬΥϑοΐοι Θπαυυδῖα δἕίατῃ οἰ καίίομθ πὶ γ]Θ,ΟΥ̓ΘΙΣ 

ΤΠ ]θῖι αἰ] αΐαν, 14 «δα ρμεϊαπαο σοοξομπθηι 4{Πππι θη ἀτιτη, 

δΒαυάομι τϑοία ταϊομθ, αὖ Ρᾶν εξ, ἀδθογοντῦ 614 π15. 18} 

φοπῆοοσθ παρ Ἰριτας ορῆπηα Πὲ αὐτιὰ δὲ ἀποπιοᾶο ρυορα- 

ἴὰγ, αποὰᾶ δἔϊαπη ορξππαα πὲ πογάθαμῃ οἷ ααΐθτι5. 1πα]10118 

ΟΡ ΟαἴαΥ, ΤΟΥ Θαρτία ὙΘΟθΙ [αϊχητι5. 

Οδρ. ἴν. Βειᾳσχῃ δπίθπι ἑου τι εἴ ἀρ σοοξίοσα 

ασοσθ. Ἐϊθμῖγη Τρίαπι «αΐάθηη ἤσ ρῬαύαπέ.. [1 πιουίαυῖο 
ααττη Βογάθιμσ ᾿Υΐτι5 τη Ὠλϊπαΐαδ Ῥατίοβ ὁοπέρθροντηΐ, ἀεῖπαθ 

ΘΟΙουΓοΥ οἰ κανηΐ, ἈΔ αυϊάθῃι [αράατα, 4111 απιΐετλ ἀγα ν τι, 

ΠΟΏΠΊΠΙ: οἴϊαπι ΟΥμμμτιτι δὲ Π6] ᾿π)]οίαῦ: [δα [4]15 Ῥγανα 

εἴ οτηπίπο οοπΐδοο, Ορξιπα νϑγο Ῥγοόββθατπθ δρραγαΐα 

Πα] αϑοόθιποαιϊ σοι ξς {που Ηογάθεπι δᾶμος ογαάτη οροτ- 

ἰθξ ῬΥΐ5 1 δαπιᾶ Ἰπδοθύαγα, ἀσπιᾶςβ τηδηῖρτιβ Ἰρίπατπη οομΐο-- 

τόσ, ἄοποσ. ἕθπιιῖβ Θπι5 ππθιῦργαπα οχουεϊδίτ", ροῖεα να]:- 

ἀϊαϑ τυτνίαμῃ γπαυ θιι5 σου Ἴοαγθ, ἀποτιδασα ἐοίπτη 14, χαρά 

Ῥαϊοαοεπτα οἴ, ἀπξοσγαίπε, τπΠ (ππ5 ῬΕ ΓΑ πὶ ἰρίατα σου 

πᾶσα ἀοίογ σθηΐειι οϊοοσο; ἱπππὸ διΐμι Π16]1π|5 6Π πογάθσιιμι 



822 ΤΑΔΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΠΤΙΣΑ͂ΝΗΣ 

ἘΔ. ὉΠατι, ὙΙ: [501 ἘΔ, Βα, 11, (49ο.) 

σὺν τῷ ὑμένι αὐτὴν καϑέψειν. ἡ δὲ ἕψησιο. αὐτῆς χγενέ- 
σϑω τόγδε τὸν τρόπον, ἵνα πρότερον μὲν ἔπὶ πολὺ ἄνα- 
βοάση,. ὕστερον δ᾽ ἐπὶ μαλακοῦ πυφὸς ἄχρι πολλοῦ χυ- 
λωϑῆ. ἘΣ 

Κεφ. ἐ. Οὕτω γὰρ ἑψημένη τὸ μὲν φυσῶδες ὅπο- 
τίϑεται πᾶν, ἐπιχτᾶται δ᾽, ὅσα περ αὐτῇ ἀγαϑὰ ὃ Ἵππο- 
πράτης προσμαρτυρεῖ, τὸ γὰρ γλίσχρασμα αὐτῆς, φησὶ, λεῖον 
καὶ συνεχὲς καὺ προσηνές ἔστι, καὶ ὀλισθηρὸν; παὺ πλαδαρὸν 
μετρίως, καὶ ἄδιψον, καὶ εὐξατλυτον καὶ εὐέμκριτον, εἴ τι 

καὺ τούτου προσδέοι, καὶ οὔτε στύψιν ἔχει, οὔτε ὄἄφαδον 
πάσχον, οὔτε ἀνοιδίσκεται ἐν τῇ κοιλίᾳ. ἀγῴδηκε γὰρ ἐν τ 
ἑψήσει ; ὁχόσον͵ πλεῖστον ἐπεφύκει διογκοῦσϑαι, ὅτι μὲν 
οὖν οὐδὲν ἔχει κολλῶδες χαὶ ἐμπλαστικὸν ἢ ἢ πτισάνη, χα- 

. ϑάπερ πόντα τὰ γλίσχρα, πρόδηλον. δύπτει γὰρ οὐ τὸν. 
ῥύπον μόνον τοῦ σώματος, ἀλλὰ χαὶ τὸν ἐν τῇ γαστρὺ 

, φλεχματικὸν χυμὸν ἀποκαϑαίρει πως διδομένη. ἡ δὲ πολλὴ 
ἕψησις. καὶ ἀκριβὴς ἕνωσις τῶν μιχϑέντων. τὴν φαινομέ- 

ϑην. ταύτην ἐργάζεται γμοχρότητα. τοῦτο τοίνυν τὸ φαι- 

απη} ἱρία Ἰηθηιῦραηα σούπθσθ, Βουῦτο ἔρία Θοοϊίο πτιπο ἔπ 
τηοάττῃ ἢθνὶ 606 Ὲ,. τι ρυῖτια φαϊᾷθηι ταυξστο ΘΡαΠαὶ, ροῆδα 

ΡΟ 1291} 1511], οι βα116 1 ΟΥ̓ΘΕΟΥ̓Θ]ἢ σ ΟΥ̓ ΤΡ. 

(Δρ. Ὁ. δῖ δηΐῃ ρεαμά ἀδοοοῖα, ααϊοααϊα. ἱπογαΐ ᾿ 

ΠΑΡαϊθηΐαια, ἀθρομῖξ, δὲ απμαθουπαιθ δτι5 Ῥοόμπα αἰτοί αίτι5 οἵ 

Ἠϊρροσραΐοβ, ααϊριοίξασ. ΠΙΐ5. θη νιδοίδτπα, (ἀφαϊὴ 

Ιαθνθ δἵ ςομεϊπιπιμ εἰ Ὀ]απάτῃ οἱ δὲ ᾿ιρυϊσιση δὲ υπη- 

ἀππι πιοδοταίθ, Πέίναπο ἀτοθί, [8 0116 οἰ αιΐ δὲ ππονϑὲ δἱντῶν, 

ἢ φαϊᾷ 60 πα ῖρθαΐ, “πθατια δῆνϊοοποη, ᾿παροῖ, πθαὰθ τη δ]τηὶ 
τηονεῖ, ποάθς ἴῃ σϑπίνίσαϊο ἐστσείοίε; Παυίάρια ἴπὶ οοοιομο 

ἱπύπιηηϊε, απαπέπαμι ΟἿ τινίτητιτι ἐπ πη ρευ Ῥοίεται. Οποᾶ 

1ρίιπιν με ίαμα πΐμ1} Ππαρροαΐ οἸπίίποῃ ἀξ ομαρ]αῆϊοῖ, ααθμι- 

ϑἀπγοάπμι γοαπα δα οὐηπΐα νἱΐοῖα, τηϑηϊδῆπτιῃ εῇ,. Νδὅ- 

᾿ 406. δηΐπι φοροῦν 5. ἐαπξπιημιποίο (ογᾶθῃν δ οτρὶε ,, ΨΟΡΠΠ, 

δἴϊατα ᾿ρΕαἰ το ππὰ. Βτηπόγθῶι ἴπ σεπίχίοαϊο, ὀχ ξθπέθπι χη - 

δία φαπάδηξζθουτιβ ὀχραγραῖ. Ρ[ατίπια σοῦο ἀθοοοίίο υαϊχίο- 

γιατ Θχδοίδ, τητῖο. ἀρράτοῃΐομη Βυης Ἰθηίο θη οἰ ποιηΐ, 



ΒΙΒΖ10ΟΝ, 8.3 

ἘΔ. Ολατε. ΨΊ. [δοι. 503.} ἷ - Ἐά. Βαϊ. 11. (άοο.) 
νόμενον αὐτῆς γλμσχράσμα “οὐδεμίαν ἐ ἔχει τραχύτητα, ἄλλα 
λεῖόν ἔστε πάντῃ, χαὶ ὁμαλὸν, παὺ μένον, καὶ συγεχές. 
οὐδεμιᾶς 79 στύψεως μετέχον ἤ δριμύτητος, ἔξ ὧν ἢ τρα- 
χύτης γίνεται, τὸ λεῖον ξξ ἀνάγκης ἔχει, οὐ κατὰ ἣν ἅφὴην 
μόνον, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τὴν δύναμιν. [502] τὰ μὲν γὰρ ἄλλα 
γλίσχρα, ὥσπερ τὸ ἔλαιον, καὶ τὸ μέλι, καὶ τὰ λοιπὰ, 
ἅπτομένῳ σοι φανεῖται. λεῖα καὶ ὁμαλῆ, μηδὲν ἔχοντα ἔν 
ξαυτοῖς ἀνώμαλον, ὡς τὸ μὲν εἶναι λεπτὸν, τὸ δὲ παχὺ, 
ἢ διεσπασμένον τε καὶ διηρημένον, ὡς διὰ τοῦτο τὸ κατὰ 
τὴν ἁφὴν λεῖον πεκτῆσθαι, πατὰ δὲ τὴν πρὸς ἄλλα τινὰ 
ἐνέργειάν τε “αὶ δύναμιν οὐδαμῶς, οὗ γὰρ διαβρέχει 
πάντα τὰ μόρια τοῦ σώματος ὁμαλῶς τε καὶ συνεχῶς, ὦν͵ 
ἂν προσεγγίζῃ, ἀλλὰ διίστανται κατὰ τοῦτ ἀπὶ ἀλλήλων͵ 

τὰ τῶν γλίσχρων ἅπάντων μόρια χωρὶς τῆς πτισάνης. 
αὕτη γὰρ, λεία τυγχάνουσα κατὰ τὴν ἅφὴν καὶ συνεχὴς 
καὶ ἀδιάσπαστος, καὶ κατὰ τὴν δύναμιν τοιαύτῃ καϑέ- 
στῆχε. πακεῖνα μὲν οὐδεμίαν ἔχουσιν ἡδονὴν κοτὰ τὴν 
γεῦσιν, αὕτη δὲ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τὸ κατὰ τὴν γεῦσιν 

«υἱ σοΡῖα ΠΏ]Ί τ παροῖ αἰρον αΐθμι, [ρα πηδοαπάζιιθ Ἰαον5 

6, δϑαιαῖίδ, φϑυτηδτιθηβ αἴας σοηητμ8. Ομ) Θηΐη. 

ΠΌΠτ5 πὶ αἢνίοιϊοιίθ δῃξ ϑουϊπιοιΐαθ ρα οορα Πέ, εκ 
«αῖρθτβ οΥίατ μαρϑὲ αὔρουῖξαβ, ἰδουΐβ πο 710 ομ δὰ ἰα-᾿ 

οἴππι πιοᾶο, νϑγαχῃ εἰΐαπι ἐθου] Δ θε5. οσίῆθι. Ναπι νἱοῖ- 

ἄα 4118, τεῦ οἴθιιμι, τη], τϑαιδαπθ ΒῸ} 5π10 1, ἴδητε ἘΡῚ 

Ἰαονία φιϊάθην δος μιδ ίαατιθ ἀρραγθαῖ, απστῃ Ἡ101} τὰ [6 1ρῆ5 

᾿ιαθθαὲ ἐπαθαγια!ξαϊβ, τὸ τιπαὰ ρᾷγ8 ἰθππῖβ, αἰΐθγα ουὐ εἴα, 

ἀὐναλᾳ, δαὶ αἰΐχαρϊα πὲ, γγορίοεγθδατια ἰδοίαϊ Ἰαθνόυθη 

ἕαυαα οἰϊξονάτανς, 11 δοϊϊουθιβ διΐθ [π]8. δο. Ταοπ]ίαίῖ-- 

. θπ58 φαογτηχάαμι αἰϊοτατα τορεοϊε ποαπδαπϑ. ΝΟ ΘΏΪΗ 

αοαπαϊζίου δἴηαο σομΐτπθ τιδαοίδοϊαχιξ ομλ65 ρατῖθβ, οου-- 

Ρουθ, δὰ τὐιπονοπέατ, [δα 1 μου αἰ Ππάθηξ α [8 πινίσρωι νἱ- 

[ὐδοσπην ὀγπηῖτιι ρατίθα, ρα απα οχοορία.. ἤαθο ϑηΐμι, δά 

ἰαοΐαχῃ ἰασνίβ χα ἤθη6 δ ὀομππα αἴχψαθ τπᾶϊντηα, ΠηΠ]Θχα 

"εἴα. Ππαροξ ἐαραϊταΐοθ. Ομΐῃ. 11}16 φουϊάθηι στῆτε πτ]ἰατι 

Ῥυδ ἴδ ἔοσπηέ σοϊπρίδίομι; δὲ Βαθὸ ρυδδῖον αἱϊαβ [πὶ ἄοίεβ 



ο ΘΑ ἡ ΤΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡῚ ΠΤΙΣΑΝΗΣ 
ἘΔ. Οἰιατε, ΥἹ. [505.] Ἐά. Βα, ΤΙ. (άρο.) 
ἡδὺ καὶ προσηνὲς κέητηται, καὶ μάλιστ᾽ ἐπὶ τῶν γοσούνγ-- 

τῶν. ἄρτος δ᾽, εἰ, καὶ τῶν ἄλλων ὑπερέχει καΐ' ἀρετὴν, 

ἀλλὰ. καὶ οὗτος ἀηδίαν ἔχει πολλὴν, κἀν ὕδατι διάβρο- 

χος ῆ; ὡς δεόμενος. μασσήσεως. δεύτερον δὲ ἡ πτισάνη 
καὶ τοῦτο πλεονεκτεῖ, τὸ μηδεμίαν ἔς τῆς μασσήσεως ἀηδίαν 
ἐμποιεῖν. ἔχει μέντοι καὶ τὸ ὀλισϑηρὸν, καὶ μάλισϑ' ὃ. χυ- 
λὸς, μηδὲν ἐμπεπλασμένον καταλιτὼν χατὰ τὴν δίοδον, 

. χκαϑάπερ πάντα τὰ γλίσχρα χωρὶς τῆς πτισάνης" αὕτη γὰρ 
φᾳδίως διέρχεται εἰς τὰ κατὰ τὸν ϑώῤαπα μόρια διὰ τὸ 

ἔν αὐτῇ ῥυπτικὸν : ὥσπερ καὶ πρὸς τὴν ὑποχώρησίν ἐστιν 
ἐπιτηδεία, χαὺ πρὸς τὴν. ἀνάδοσιν, “αὐ μάλιστα, ἐ΄. ὧν 

“εἷς, τὰ κυρτὰ τοῦ. ἥστάτος οὔ διέρχεται εὐκόλως τὰ λαμβα- 

γόμενα. πλαδαρὸν δ᾽ ἐστὶ μετρίως, ὅπερ ἔστὴν ὑγρὸν, 
καὶ ἄδιψον. καὶ τὸ μὲν ὑγρὸν ἔχει ἀπὸ τοῦ ὕδατος, 
πλὴν πεφλασμένον διὰ τὴν φύσιν τῆς κριϑῆς μετρίως Ξξη- 
φαΐγουσαν" τὸ γὰρ ἔξ ξναντίων συγκείμενον δυνάμεων, 

:ἄλλην τινὰ φύσιν ἐπίκτητον “τησάμεγον, τὰ ἄχρα ἐξέφυχε. 
᾿“ἄδιψὸν. δ᾽, ὡς ὑγρόν" πλέον δὲ τοῦ ὕδατος ἔχει τὸ ἀδίψον, 

δαίϊατῃ Γπανταΐο δὸ Τπιοπμαϊταία ἀοἸθοΐαί, ἰᾶσψιθ ῬΟΙ ΠΠυντηι 

δαρτοίαέρτι5. ρέδδαί. ῬοΥΤο, 166 Ῥαηΐβ νἱτίαϊε το] !αα15 

ΟΡατ 15 δηΐθοοϑ! δῦ, ἕάταθα ἀπ! ατα Ἰρία θέδηι Παρϑὲ 1πίαανι- 

ταΐθγ, αποά, αὐδτην]β 'π ἀαπια δύ πιδρεγαῖπδ, ἀοητρτιβ πἰμ11ο-- 

χρττι5. ἃ 7115 ΠΕ οοπποίεπάπβ: τιΐ τ Γαση μ80 ἴῃ τὰ ρε{8-- 

γι8, γϑ Πα υ18. ΓΠΡΘΥΊΟΥ εχίῆδε, ψαοά ἨΛΉΠ]απῦ, ἀταπὶ τη ϑη 1 ἘΠὉ, 

Ῥανϊαϊ τηϊαανιϊαΐεια. Ἐαροὶ ατίτι δέίδτη ᾿μ ΡΥ ΤΟΙ δαΐθχκι, 6τ|5 

Ῥχαθοΐρτιθ ογεῆιον, [δἀ αἤδθ πὶ ἐδμῇέν ποη Δ Παθ θαξ πηοῖη-- 

Ῥγῖβ; 14 φῃοᾶ το] αυΐβ ἔθ ομυηῖριι5 ν Γ01615 [ο]8ὲ σομέξηροσο, 

ὑπια Ῥεἀ1πι|ἃ Ἔποορία: ἱρία Θηϊη) ἴῃ ρα 68 {Πουδοὶ δαϊδοθηἕθβ 

ἔδοῦς ἄδίρθματ! ΟΡ ἤπια σὴπὶ ἀθέου [οσίαῖη: δὲ δᾷ ἀθ᾽ βοοπθη 

“δῇ τάοποα; ἀποιηαφιποδπῶ εἰ δα αἰ ΠΡ ουθνα, ἴῃ. μΐϑατιβ ρο- 

ἘΠΠμχσα, ατάθιιβ τὰ Ποραξῖβ σοπνοκα οἷθ᾽ παπά 9806 ΓἈΡπατ- 

ἐππίῃν, ΕΠ φείδιῃ χηοάδγαϊα Πδοοϊάα, 14 ΘΠ πτιηϊάα, δο Πεϊτα 

[ϑᾶδι8: 86 πη αἰ ταΐθηι. φυΐάθηη. παποιοίξαν ἃ 8ᾳπα, Ποεΐ 

νϑβρδοΐδιη οὉ ποιοὶ παδασαμι τηθάϊοου τον οί οαγιίθυι; ἀπο 

δῃΐπ) ΘΚ σοπίγεν 5. ἔδομ] ατΡτι5. οουαΐξ, 8114τὶ αταπ ἄδην δᾶ- 

οαθιαιαιι δεν δὴ ἀοαατοπ5, 1ρία ζει σις οκένοαα, ϑ1δγ αἴι-" 

τὸ! Ἰᾶάθο δϑιβιΐῖ, φποά ᾿ππητάα οχιῆαξ; πιαρὶθ. οἰΐαιι, ἀτιαπι 
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εἰ καὶ κατὰ τὴν ὑγρότητα ἐλαττοῦται, ὅτι καὶ τάχιον ἄνα- 

᾿ δίδοται, καὶ ὅτε παραμέγουσαν αὑτῇ ἔχεε τὴν ὑγρότητα 
διὰ τὴν γλισχρότητα, παὲ πρὸς τούτοις ὅτι καὶ ψυχρόν 
ἔστι. διὰ ταῖτα καὶ διακαέσι πυρετοῖς ἁρμοδιώτατον » ὡς 
κατὰ πάντα αὐτοῖς ἐναντιουμένη, ψύχουσά τε καὶ ὑγραί- 
γουσα, καὺ ὀύπτουσα τοὺς σηπεδονώδεις χυμοὺς, καὶ τρο- 
φὴν οὐκ ὀλίγην παρέχουσα τῷ σώματι, τοὺς δ᾽ ἡμισα- 
σεῖς συμπέττουσά τε καὶ εἷς χρηστὸν χυμὸν μεταβάχ- 
λούσα. ταῦτα δ᾽ ἔχει πάντα μετὰ ἱτοῦ μηδεμίαν ἔχειν 
στύψιν ἢ τοῦ στομάχου ἀνατροπήν. ἥ μὲν γὰρ στύψις, 
δοον εἰς ῥῶσιν τῆς γαστρὸς ἱκανὴ, τοσοῦτον εἷς τὸ πα- 
χῦναι τοὺς χυμοὺς ἐπιτήδειος" ἡ δ᾽ ὑγρότης, τὸ παχύνειν 
οὔκ ἔχουσα, τὸ ἀμετάτρεπτον ἔχει. ἅπαν μέντοι πέφευγεν 
ἢ πτισάγη διὰ τὸ μηδὲν ἄμετρον ἔχειν κακόν. ἀλλ οὐδὲ 
ταραχῆν, οὐδὲ ϑόρυβόν τιψα ἐν ποιλίᾳ ποιεῖ διὰ τὸ μη- 
δεμίαν δύναμιν ἔχειν ἀπὸ δριμύτητος ἤ πνεύματος φυσώ-. 
δους᾽ καὶ τοῦτο γὰρ ἐν τῇ ἑψήσει ἀποβάλλεται. τὰ μὲν οὖν 

ἀγαϑὰ τῆς πτισάνης, ἃ ἔκ τῆς χῥηστῆς ἑψήσεως ἐκτήσατο, 
ἶ 

απ, ἤέμη ἀγοθῖ, ἡπιδτην15 ΔΡ δα νἱποαΐατ Βπγηατοΐθ, ἀπο-- 

᾿ΐατηα νϑ]οοῖτβ ΟΠ Πα  αΐταν, απιοάατιο Ἡππαοσοῖι παρθαξ ΟΡ 16ῃ-- 

ἴογομι πιασὶβ ροσυηδηθηΐθη, ἀποά δε ρυδεΐθυθα ἔγιοιαα πέ, ΟΡ 

μδοὸ εἰ ἀὐάθημεθιβ Φ ΡΥΙΡὰ5. εἰξ δοοοιητηοααίΠιχηα, αᾳποα {πὶ 

οὐατῖρτιβ Ἠϊ5 ορροπδίθγ, ποῖ τποᾶο ἡτιΐα τοίτρογαΐ εἴ ππισπδ-- 

οἰαΐῖ, νϑύτσι οἴἥατη ραϊτοβ Ἡτπηουοβ ἀδίουσθί, σουρουῖητ8 

χιοι Ῥάγντιπι αἴδονε δ]Ππθπέτιπι, ἩΠΤΏΟΥ65 ψΈΤῸ 76τα [Θπα ρτιΐτε5 

δοποοαῖαξ δὲ πὶ Βοπτιτ Γασοτπι ἐσαπίπγαϊαί. Τΐδθο δτιΐθπι μα- 

Ῥδῖ οὐπηϊα, ἀατιπι Ἰα θυ τα Π]Π]1δτ μαρθαΐ απΐ, ἃν Ἰοϊοπιθῖα διιξ 

βουάδομ ΓαΡ νου Ππομθηι; τπιᾶπὶ φααπίατη δἃ σεῖο τΟΡὰΣ 

ὀοπέονι αἰνυϊοιῖῖο, ἰαυξατη δᾷ Ἡτῆουθδ5 ᾿πουαανιαοθ ἰθοπθα εἴν; 

15 νϑύῦο πιπηον, 411 ΟΥΑΙ ΒΙΟΟσ 6 ποῦ Ῥοΐοίς, βουιαόμαπι ΓαὉ- 

ψδχίαπάο οοηΐπισραῖ; αποᾶ απϊάθηι οὐππο ῬτομΙ δῖ ΡΕἴδια, 

4ποᾶ πα] ορεϊπθαὶ νἱποίταῃ οσοθσμα. 8 πϑατθ Ῥ6γ- 

ταγθαῖομθ πϑαῖθ ἐπιηθα]ι. ΔΠ4πὸ νη σαση, ῬΑΓΟΘΙΗΐ, 

«παρᾶ ππ]]δην Ὁ ἀοτγίμιοτία ἃτιΐ ἃ Παϊπ]θαΐο Γρίγτττι νίπτι 9Ὁ-- 

ταιθαΐ, φαομΐαπι ᾿πέρου οοαποπάτηι γαῖαν. Πΐαθο τίδαπα 

οχλπῖα, Γαΐ ΡΠ απας σοχηπιοᾶα, φαᾷ8 6Σ ῬΥορα ΦΟΟΙ0 16 .86- 
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ταῦτ᾽ ἐστί. καὶ κατὰ μακρὸν μὲν ὃ λόγος ἐδίδαξε, καὶ αὖϑις 
δὲ διὰ "ἐφαλαίων ἐ ἐρεῖ. λεῖα μέν ἔστιν αὐτῆς τὰ μόρια » χαὶ 
ὁμαλὰ, καὶ συνεχῆ, χαὶ ἡνωμένα . ὡς μὴ τὸ μὲν αὐτῆς φαΐί- 
γεσϑαι λεπτὸν, τὸ δὲ παχὺ ἢ ὅλως ἀνώμαλον, παὶὲ τοῦτο 

᾿ οὗ κατὰ τὴν ἁφὴν ἔχει μόνον, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ κατὰ τὴν ξαυτῆς 
ἐνέργειάν τε καὶ δύναμιν. ἔστι δὲ καὶ κατὰ τὴν (49 1) γεῦσιν 
προσηνὴς ὲ τουτέστιν μηδεμίαν ἔχουσα ἀηδίαν, καὲ ὑγρὰ, 
καὺ ἄδιψος, διὰ τὴν: παροῦσαν αὐτῇ γλισχρότητα. τὸ δὲ 
λεῖον καὶ ὑχρὸν καὶ προσηνὲς καὺ στύψεως ἄπηλ[δοδἼλακται 

καὶ ἄλλης Ἰοχυρᾶς ποιότητος. ἐπὲὶ πᾶσι δὲ τούτοις χαὶ 
ἄφυσον διὰ τὴν χρηστὴν ἕψησιν. οὕτω: δ᾽ ἔχουσα τοῖς 
ὀξέσι πυρετοῖς. ὑπάρχει ἁρμόδιον, οὗ μόνον ὅτι κατὰ πάντα 
αὐτοῖς ἀντίκειται, ἀλλ᾽ ὅτε καὶ εὐπεπτότατόν ἔστι, καὶ ἀσϑε- 
ψέστατον κατὰ πᾶσαν ποιότητα, καὶ εὐανάδοτον, καὶ τοὺς 
μὲν σεσηπότας χυμοὺς καϑαίρουσα διὰ τὸ ῥυπτιζὸν, τοὺς δὲ 

᾿ἡμισαπεῖς ἔτι συμπέττουσα. 
Κεφ. στ΄. Πλὴν οὐχ ἁπλῶς δοτέον αὐτὴν ἐπὶ. τῶν 

ψοσημάτων, ἀλλὰ προσδιορισμῶν δεῖται πολλῶν. οὔτε γὰρ 

ααϊπνι. ΒΓ προυῖπβ σηϊάθηι οὐαξέο βἀοοσαϊ, διὸ γον τι5 Γαπι-- 

τταίίγη Ὑθοθα [6 011. Πιαθνθβ Γαηΐ ἱρῆτιβ ραγῖθβ, δϑαιιαῖθϑ, οοπ- 

ἰἰϊησαθ δὸ ἢ: σομ)τπποῖδθ,;.. τῖῦ π]81} ο]π5. δὰ! ἔθητιθ, δα 

οΥαπν, δυΐ οὐηταῖπο ᾿παθαπαῖθ ἀρραγραῖ; Ἰάκτ6 τιοπι ἑασέα 

[οἸσππ μαρεΐ, [δᾶ απ οὐίαυα ῥχορυία [λου]ταίθ δὲ δοϊΐομο, 

Οὐαί αισατια [πᾶνΐ5. 6, ΠΉΠ]δμ, Το σθὲ μαρθι5 τυὔπανῖϊα-- 

ἴοπι, εὐ μτυΐᾶα, Πάμιαπο οΡ ρυδοίοηίϑθι ἔππηι Ἰοπίοσεμι δχ-- 

τἰπσπθηβ. Ὁποᾶ ψοτὸ ἰδονίθ, πτπηϊῶα Γαανίδααπο Πί, δαῆχι- 

οἴομῖβ δὲ δἱίθυῖτιβ να άα6 φαδ 115 Ἔχρεῦβ δ. [Ιαΐου παροὺ 

ομμηΐα, ῬΥΌΡ8. οοοΐοπο αἰ] θηίπμα οἴππθ ἄθρους, οι 

-αρίταν (115. δα βαΐ, τηϑυϊέο δοτῖ5. ἔβρυθ8 οοηγοηῖνα 11Π|8πὶ 

χε ηπιαιππβ, ποι ἰαιαΐμτι απο {15 π΄ ομηπίδτι5 δάνοιίο- 

οἼαν, σογάπι ἴδιαι αιοῦ 8 0ΠΠπϊὰθ Π σοποοοίϊοηΐθ, [πᾶβατι8 

Θηλη68 ἀπε! αἴ68. Παρθαΐ ται οοἰ Π’τη85, δὲ ἴλο 5 πε ἀτῆυῖθει-- 

(1ομΐ5,. δὲ ρπίρείαοίοβ πυϊηοσοβ Οἱ ἀθέου ουίδηι «ααϊ ναΐουη 6χ- 

Ῥεχρθί, 6δο8 γψεῦο οοποοσιαῖ, 41 [διλραΐζοδ 7ατὰ δναίογαπέ, 

Οδρ. 1. (ὐδοίθυτηῃ, πὶ που 15. ποῖ ἐ8 1676 6 δχεϊ- 

οἰ Βομᾶα, ἰφᾶ Ῥγμι5. πλΠ15. ορτ5. οἱξ ἀπππποιοπῖθιθ. Νέσας 
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ἂν τοῖς ἐπικινδύνως ἐ ἔχουσι διδόναι αὐτὴν προσήπει, οὔτε τοῖς 

, φλεβοτομίας ἢ καϑάρσεως δεομέγοις ἢ ῆ.. "λυστῆρός τιροθ; ἢ 
τοῖς πεπληρωμένοις τῶν κατὰ γαστέρα περιττωμάτων, ἤ τοῖς 
ὑπὸ ὀδύγης ἐγοχλουμένοις μεγάλης, καὶ μηδαμῶς “δεομένοις 
ταῖς ἰατρικαῖς πυρίαις, ἢ φλεβοτομίαις, ἤ καϑάρσεσιν, ἀλλ 
οὐδὲ τοῖς ξηροτάτοις ψοσήμασι προσφέρει; αὐτὴν ἁρμόζει. 
συνεπισκέπτεσϑαι δὲ χρὴ καὶ τὸν καιρὸν ; χαὺ τὸ ποσὸν τῆς 
δόσεως, χαὺ τὸ ἦϑος τοῦ κάμνοντος καὶ τὸ πότε τὸν χυλὸν 
μόνον προσήκει, ἢ καὶ τὴν πτισάνην αὐτήν, ἢ καὶ ἀμφότερα, 
ἢ καὶ οὐδέτερα. ὁ μὲν οὖν καιρός ἔστι τοῦ διδόναι ῥοφή- 
ματος, ὁπηνίκα διορισάμενος μέλλεις αὐτὴν παρασχεῖν, ὅπό- 

τε τὸ σῶμα γέγονε διαπείμενον ὁμαλῶς, καὶ μὴ τὸ μὲν 
αὐτοῦ ἐστι ϑερμότερον, τὸ δὲ ψυχρότερον: τοιοῦτον δ᾽ ἐστὶ, 
αϑ' ὃν καιρὸν ἥ τοῦ νοσήματος παραπμή" μετὰ ταῦτα γὰρ 
ἥ τοῦ σώματος σύμπασα ϑερμότης ὁμαλῶς ἔπὶ πάντα τὰ 
μόρια διακέχυται. τὸ δὲ πλῆθος μὴ πολὺ ὑπάρχῃ μηδὲ ὑπέρ- 
πᾶχυ. σφαλερὸν γάρ ἔστι καὶ αὐτῷ τῷ Ἱπποκράτει τὸ κατὰ 

ϑμΐτη 1Π|5 6 αὐπιλίἤτοανα, «αὶ ουτα Ῥϑυίοτο, Ἰαδογαπΐ, δτῖς 

[απρυληῖβ τα πουθ ρυγσαίϊίομθνα Ἰμάϊσοης, ατίξ, αἸίατιο οἶγ-- 

ἴδιο, δαϊ 1115, ατὰ σοηϊεϊσυϊυαν παρθηξ οχουθιηθη 5. γϑίου-- 

ἕαμα, ατιΐ 115, φαΐ ἃ τῆᾶσπο δἱίαπιο ἄοίοσο νοχαπίμν, δ πὰ ]ΠῸ 

τηοᾶο [ιῖ5, 4π| αὐτὶ πηθα1ο15 Του Θπ 8, δὰΐ σθηδα [δοϊϊομθ, ἀξ 

Ῥατραϊομέϊιθ. θροπὲ; [848 πϑαια Ποοιίπιτῖ5. ἽΠάτὰ του 15 

φοναῖς ΘΧ ΠΡ υΘ.. Ῥυδθίου πᾶθο οἴϊατα ορρονέππτπη Ἔχ αἰ 1- 

Τἰομπῖβ ἔθηγρτθ δἤπβαπθ τηθπίαγδιι δὲ δεργοίαπεβ οοηΓαοίπα!-- 

πιϑτὰ Ομ ΠάΘΥΈΤ6 ορογῖθε; δἀἀθ οέϊδιι, 1Π΄πιϑηι6 οὐ θηιουθι [ὁ-- 

γι; 81} ΠΕ ΠῚ τηΐοσταπι; σα] Ῥοίϊα5 πίχϑατμιθ, δὴ ϑἔϊαμι 

πϑαίρα Ῥγορίπατο αοπγεπίαῖ, 6 Ἰρίξτν Γου θ᾽ είου ποτα ἔμε-- 

τς ορροτέαπα, (78τα οπῖτα ἤπο αἰ Πἰτιρίίοης {Πᾶπι δἀπηηϊ! γαπο 

για τη118,) οτᾶ ππΐν Θ᾽ Γαγη ΘΟΥ̓Ρτι5 Δοααδῖττον ἀπ ροίπα ἔπε- 
τί, ὧἙ παΠ|6 Ρδιδ 6718 τιξ σαάϊον. ἀπὲ ἐριοιαϊον π΄. Ταῖο 

ϑαιύθηι δ[, 4111 ἹΠΟΥΘῚ δα6Π, ἀφο! ππδίο: ρος 1114. Θαΐπι τιιῖ-- 
ΨΘΥΓα8. ΟΟΥ̓ΡΟΥΙΒ ΟΑἸΟΥ ἴῃ ΟἸμ168 ΔΘΩΌΔΠΪΟΥ ρατίθ8. ἀπ Γα5 

οἷ. 564 ποᾳαδ πιπ]ία δαἀπέ ρἱθηΐαᾶο, δαξ ἤεχμον είν οὐδ ΠΠ-- 

ἴμᾶο; ρθγξοτοΐο γδην δγιᾶσυ 6}, οἰΐανα οχ ἱρίο ἨΙρροογδῖο, »ἴα- 
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σολὺ καὶ ἀϑρόως πληροῦν, κατὰ βραχὺ. δὲ ἀσφαλές. τιϑέ- 
σϑω καὶ πρὸς τὸ ἔϑος παραμετρείσϑω. εἶ μὲν γὰρ ἅπαξ ἦν 

εἰϑισμέγος διαιτᾶσθαι, παρέχε καὶ αὐτὸς καϑάπαξ τὸ πόμα" 

εἰ δὲ δὶς τῆς ἡμέρας ἐτρέφετο, διπλασίαζε καὶ αὐτὸς τὴν δό-- 

σιν. ἡ δὲ παραύξησις καὶ ἡ προσϑήκη τοῦ δοφήματος ἐπὲ 
μὲν τῶν ξηροτέρων γοσημάτων οὐ χρὴ γίνεσθαι" δεῖται γὰρ : : ἐτλιος 
τὸ τοιοῦτον προπομάτων ἰσχυροτέρων » ἢ κατὰ πτισάνην, 
ἵγα πλέον ὑγρανϑῆ. ξηρὰ δὲ νοσήματά εἶσι πλευρῖτις καὶ 
περιπγευμονία, παὶ ὅλως τὰ κατὰ ϑώρακα » ὅταν μη- 
δὲν ἐξ αὐτῶν ἀναπτύηται, τὰ δὲ καϑ' ἧπαρ “αὶ γαστέ- 

ὅταν μηδὲν ἐκπρίνηται, καὶ σπληρὰ, καὶ ρα παὶ ἔντερα, 

αἵ δὲ κατὰ τὰς. μὴ πρὸς ἀνάγκην, καὶ μὴ ἄξια λόγου. 

ἀρτηρίας τε καὺ φλέβας ξηρότητες διὰ τῆς γλώττης καὶ 
τοῦ ἕξω δέρματος διαγινώσκονται" οὕτως δὲ καὶ τὰ ἐν τῇ 

κεφαλῇ πάϑη, μηδενὸς δὲ ὑπερώας 7 ῥιψὸς ξχκαϑαιρομέ- 

ψου. πατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ φλεγμοναὶ καὶ ἕλκη 

ξηρὰ τυγχάνουσιν, ἀφ᾽ ὧν μηδὲν εἷς ἰχῶρας ἀποκρίνεται. 

γζγυχόγυ ὧο ΘΟ, δγ ἐξσο γδρζογα, ραιζαξξηγν “»670 ἐτρέτσε. Ῥτο-- 

Ῥοπαῖαν ἰοιταν οὐδτδ δὲ Τακία δοργοΐαπἐϊ8 σου ποία ἀπηθηα 

γηθ πα πγϑίαῦ. 91 απτᾶάθη ΟἸΡΌτη απ σα [6116] ἐαυιξαχ ἴπα6-- 

νογαῖ, ἴὰ «ποφαθ ροϊποπαρῖ" 111 (δι) 6} ἰαπέππι οἴθσθηάδτῃ 

ΟΌΤΑΡΙ5: νουτιῖῖ ἢ 615 τπὶ αἴθ δηΐθα νοίοεαίθυ, 815 1 61 ςἹ-- 

Ῥαπῃ ἕὰ δἰΐαμ ὅ4}015. ῬΟΥΤΟ δαριπθηΐιαι [ΟΥ̓ΡΙΕΙΟῖ5. ᾿ππατι5 

οἱ δἀάτειομθηι ἴῃ ΠσοΙ ΟΣ θτι5. «τά θη) ΠΟΤ 15 ΠΘΥῚ πϑαπδα,8 1) 

οροτίεξ; νδϊουηοταβ θμϊπῇ [4165 τπιουὶ Ῥοϊομΐθτι5 Ἔροῦθ ὙἹ- 

ἄθηξαν, 4παῖὰ οὑΠὯπᾶ οχ αὶ, ατιο τηαρίβ. ροίιηξ Πυτη ΘΟ ΔΤ, 

Θ1ροὲ ααΐθπι ΤΠ ΟΥ̓ΌῚ Γατΐ Ῥ]ΘατΥ 15 δὲ ρουϊρπθιπποηΐα, Οτητι685-- 

(6 4111, αι 1. ρβοΐοτθ σοπῇίτιμε, αατιμ [ΟἸΠοϑὲ ππ114 αά- 

λα 40 εἰ5 ἔριιϊα Ῥυονθηΐπηξ: ααΐπι δείδηι 1Π|, «αὶ ἦδοατ, 

νοπένιου πη οἱ Το πα οοσπραμΐ, Π6ΟΙ ἀἸοπηξθτ, φπδη 0 11-- 

81 Ὄδχοογηῖζαν, αὐὶὸ ἀπ αχι, τιθο ῬΤῸ πϑοοίπῥαξα, πθο ᾿ατια-- 

8116, (ὐδοΐοναι Ποοϊίαΐθβ, 4166 1 ΔΥΘΥ 5 80 615 ΟΥ̓ΤΙΤ τι, 

οΧ Ππραὰ δὲ δχπια οτΐθ ἀοργδμοπδππίαν, «ποθι πη οατιη1. 

οαρἐτἴ5 αἰἴγϑοίτιβ, χυπῖηι ΤῈΣ Ῥαἰδίτιη ατιΐ ΠᾶΥ65 τ18}1} ἘΧΡΈΤρα- 

Ἐδάοσιη οἴδιη ταίχουιθ ἐΠ]Πδτηπιδίϊοθ5. οὐ αἰσοσα ἤσσα ᾿Εν ΩΝ 

ὉΠῈ - ρεομυποίαμητ5, ἃ ἀτηρτι5. 1181 ρὸν [ἀπίθυι Θχοου ΒΓγ΄ 
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ἐπὲ δὲ τῶν τοιούτων νοσημάτων οὐ προσήκει ποιεῖσθαι τὴν 
πτισάνην, οὔτε γὰρ ὑγραίνειν. αὐτὰ δύναται, ἅτε μὴ. ἄγαν 
Φγοαίγουσα τὰ πολλῆς καὶ ἰσχυρᾶς δυνάμεως ὑγραινούσης 
δεόμενα, καὶ ἔτι τὴν ἀπὸ πληρώσεως βλάβην τοῖς σώμασι 
παρέχουσα. ἂν δὲ καὶ τὸ δῶμα ὑγρότερον ῇ; καὶ εἴ τι ἀπὸ 
τοῦ πνεύμονος ἐκπτύεται, τότε χρὴ ἐπαύξειν ἀεὶ καὶ προστε- 
ϑέγαι τὴν πόσιψ αὐτῆς" ὑγραίνουσα γὰρ καὶ ῥέορυδα 

ὁμοίως τὰ προσόντα ἔν τῷ. σώματι ὑγρὰ, [504] καὶ. δῶσιν 
τοῖς μορίοις παρέχουσα διὰ τὴν τροφὴν, παϑαρὸν ἀποτελεῖ 
συντόμως τὸ ζῶον τῆς ἐνοχλούσης κακοχυμίας. συνγενϑόν- 
τῶν γὰρ ἀμφοτέρων ῥᾳδίως ξππαϑαίρεται τὰ μοχϑηρὰ περιτ- 
τώματα, οὐδενὸς δὲ τῶν ἄλλων, ὅσα ὡς φάρμακον ἢ 
τροφὴ προσφέρεται, ἀμφότερά ταῦτα κεκτημένου, ἀλλ᾽ ἢ 
κατὰ τὸ λεπτύγειν ἐνδεόντως καὺ ὑγραίψειν τὸ τρόφιμον 
ἔχοντος : καϑάπερ ἄρτος καὶ χόνδρος χαὺ ὠὰ καὶ ἰχϑῦς, : 
ἢ τὸ μὲν τέμνειν ἔχοντος » τὸ δ᾽ ὑγραίνειν τε καὶ τρέφειν οὐ 
περιφέροντος, καϑάπερ ὀξύμελι » καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον. 

,. ταῦτα δὲ πάντα τὰ ἀγαθὰ ἥκουσι τῇ πτισάνῃη. ἀλλ ὅμως 

: ι 
Οαπΐῖρρϑ ἐδΠ]π8 τηου 15 Ῥε Γαπατα Ῥδράτϑ ορῖὰβ μ011 ΤΌΘΥΙΌ; δ - 

46 ϑπΐμι 115 Βτιπιθοΐαγε ροΐεῆ,. πἴ απὰθ πο ἀδιποάππῃ Πτ-- 

μχθοΐθξ 86, ατια8 υἱᾶσυα δ νϑ Πα οσῖ δρϑμΐ ξαοσ]ταῖα Βππποοΐαη-- 

ἴθ, Ὡ66΄ πο ΤΘΡΙΘΙΠΟ.5 ΠΟΧΘΙ ΘΟΥΡΟΥΡτ5 Ῥυδερειαῖ. οποᾶ 

ἢ σογρτιβ Ἡπιτητατπ5. ἕπου, ἀΠαπίάάπο ζάτα 6 Ῥτιπηοιό. 6χ-- 

Ῥααΐαν, ἕἴμπης 6718. ροίϊοτθηη Δι Ὲγ} 6. ΓΘΗΡΟΥ αἴατιιθ δάᾶογα 

ορογίθξ; Ἠτυιπηθοΐδη5. δαῖτ βηηπὶ οὐ πιο ἀἜμπ5 605 ἍΤ 1 οοΥ-- 

ῬοΥδ Ῥυΐαβ οἴϑιξ τηηονοβ οἷ" 1ῃ τη ΘΠ} 718. ρδὰ πα τ ΠΟ πθην 

γα ΘΕ Ποἴθη5, δηΐπιαὶ 40 θα, 4πᾶθ᾽ ρίατα Ἰηΐοθαι, οσαοδομν- 

μη18. οἷο Προτιηι τϑᾶδιε, Οταθη θαΐτ ἄτι παθὸ πὶ πηι 

ΟΠ ΘΠΘΥ ΙΝ, Ῥγάνα ομπηΐα δχονθιηδηΐα ἴα0116 ΘΟ ραν σαη ταν, 

Αἴκτ ῥυδθίου Βμᾶπο ὉΠ ουτιη ππΠ]Πτιπι 6[. ὁχ 8185, «πιὰ ἤνϑ πὲ 

τιϑαϊοαιηθηΐα, ἔνθ υὖὸ αἰϊηιθηπία οἴϊουτανέαν, αποᾶ πΐλαφτιο 

Βαθο ροῆιάοαΐ, [δα ἀπὲ ράττηι αξξδητιαηβ. ἀρταιάθ Ἐτιπηθοΐα-- 

ῬὲΕ δὲ πτιΐσθὲ, πθηιααπιοάτπη Ῥδμῖ8. δὲ αἱίοα οἱ ονὰ δἱ γῖ- 

[ο65, αὐὶ Ἰποϊάοηα! σίγα παρθηβ Ἠππθοΐατθ 80 ΠΠ ΤΙ 6 ΠΟΣᾺ. 

φατπηοάπηι ροΐου τ, τι οχυτ6] οὐ ἢ ααᾶ Ἠπ] αϑιποα! αἸξουτιμι 

«ἢ; Πδθς ἀπίοπι οσημία μοπα ἀπὶ ααἀὐζίπηξ ρῬαϊίαμδθ, τέ π1 8110. 



235. ΦΤΑΔΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΠΤΙΣΑΝΙΙΣ “- 

ἘΔ. ΟΒατι, ΨΊ. [5641 ᾿ ἘΛ. Β αἵ, Τί. 91.) 
οὐδεμίαν ὠφέλειαν πρθξενεῖ χωρὶς τῶν προδιορισμῶν πρῦθος 
γομένη, ὅπου γε καὺ ϑανάτον μᾶλλον καϑεστήκασιν αὔτια 
διδόμενα. τοῦ γχὰῤ κάμνοντος πλυστῆρος δεομένου διὰ τῆν. 
τῶν περιττωμάτων κάϑαρσιν, ἢ φλεβοτομίας διὰ πο 
σίαν αἵματος καὶ τῆς ὀδύνης, μὴ ἐνδεούσης χρείαν ἔχοντος 
ὀδύνης αὔτιον πλῆϑος, αἰτία ϑανάτου γέγονεν ἢ πτισάγη 
προσφερομένη, τάχα χαὶ αὐτὴ καὺ διπλασιάζουσα τὸ πλῆ- 
ϑος. διὰ τοῦτο οὔ χρὴ παρέχειν αὐτὴν πυρετῷ ἔνδεχο- 
μένῳ , εἴτε σὺν ὀδύνῃ ἐστὶν εἴτε χωρὶς ὀδύνης. ὃ πυρετὸς, 
ἢ μετ ὀλίγον τῆς τροφῆς ὃ ἄνϑρωπος πυρέττειν ἤρξατο, καὺ 

μήπω ὑπεχώρησεν. οὗ αὐτοὶ δὲ διορισμοὺ οὐκ ἐπὶ τοῦ χὺ- 

λοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ αὐτῆς τῆς πτισάνης. οἷς δὲ χρή- 
σιμος ἤν; καὶ αὐτοῖς οὖκ εὐθὺς διδόναι προσήκει, ἀλλὰ πρῶ-- 
τον μὲν τὸν χυλὸν “μόνον, ἢ τὰ πλείονα μὲν τὸν χυλὸν; 
ὀλίγον δὲ τὴν πτισάνην, εἶτα ἐπίσης. ἀμφότερα, εἶτα. καὺ 
μόνην αὐτὴν, ἐπιστάμενον, εἷς μὲν δῶσιν καὶ ϑρέψιν τοῦ σώ- 

χηΐπητι8, τιῖ τυ] απ ὉΠ ἴοι ΠῚ αἸ]οΐυτα, ἢ ἀρβαπο οοπνο- 
Ὡϊοη ΣΙ ἀοιουπαππαὕϊουθ δαγητη Πθέπσ, ἀπτιπι δ τπιαπᾶο δχηϊ-- 

Ῥι1ΐα τον 5 Ῥοίτπι5 οἱ Ῥοῦηπ οσοαῆο. Οπυπ οπῖν Δ ΡοΥ δηΣ 

ΟΡτιβ. ἔπουϊξ οἰγῆονθ δᾶ δχρυνσαπάδα ϑχογοιηθηΐα, δτπΐ σϑιδθ 

[βοίΐοπο ΟΡ Γαπιρτιῖτῖβ δΡυπιἀαιέϊατα, δυΐ οἴαπι ἄο]οτίβ νεμα- 

ταθηΐίατα, ἀοΙουο [ὉΠ]Π1οοῦ Ὁ] θη πα γ18. οαπ γῆ τ εΐτηθ τ016-- 

Ταπῖθ, ρογγυθοΐα ἕππιὸ ρα [ἀγ8 την 8 οαπία οβδοία 6, γΡ]6ηί-- 

τξαδτπαθιλ ἀπρ10 χπδίογοιι ἴουῖθ ἔπτη τοάάθηβ. Ρυγορΐογϑα, 

«αύχη 1610. 18 Ταΐθι αἴ, 1Π]|ᾶγὰ ῬΥορίπαγϑ τηϊπῖτιθ Ἔχρϑᾶϊοι, ἤνα 
οὐ ἄο!οτθ, ἤνϑ δἰϊαπὶ οἱέσα ἀο]ογθιη θὰ θαι δαί, δα ἢ Ῥάτῖο 

Ῥοίξ, αἴθυια ερτῖνο που ἐποδροῦῖῖ, πϑοάπι 1116 6] εοίπιβ 

Ζιενιῖ. ῬοΥγο δαθάβηι παρ ἀπππποίουθβ ποτὶ [Ὁ] τγη ἴπι οὔε-ὦ 

ΥΠΟΥ6, σογατῃ πὶ ἱρία οἴδτα ρτίανια Γὰπε δαί θαπμᾶδθ, 1τι ἨΪ8 

ΓΟ ποϑὲ, ααῖρτι8 πὲ 15 1118 Ῥαΐατα 6; απαπὶ ἕαμχθυ ποῦ Π αἰττη 

1118. χηπυϊῆτατα οοπνοπίθε, [δὰ ῥυξμητπη αἰ ἄθηι. ΟΡ ΠΊΟΥ̓6ΠῚ 

ΒΟΙατα, ἀπὲ [Α]ύθμ ὀγοθηιοτί8 ρου ομθπι ππδήοσοι, ὈΕ πἴὰ6 
δαΐθηι Τα ο τ 1), ἀοίπι4θ ἀθατι8165 τὐγ]τιβατθ ρατίθ8, ἰαπᾶοπί 

Θείατη [Ὁ]6τὰ ἐρίδι ῥ αι αῖη. ΠΙπΑ͂ οαῖπτη οἸηπΐηο, [οἱθη ἀπχα 

61, αα σον ονῖ5. ἔππι Ῥόρτ, ἔππι πα τ τοσθπι ᾿ Γαπ απ Τρ [απ 



Β1Β.ΊΙΟΝ, 85: 

ἘΔ. ΟΠἸαττι, ΨΊ. [504.] Ξ ἘΔ, Βα. 11. (ἀοι.) 
ματος μέγιστα συντελεῖν τὴν πτισάνην; εἷς δὲ τὸ εὐκατέρ- 
γάστον καὺ εὔπεπτον καὶ εὐανάδοτον τὸν χυλόν. ταῦτα 
δ᾽ ὧς ἐν κεφαλαίῳ περὺ τῆς πτισάγης εἰρήσϑω ἵν ἔχῃς ΓΕΙΞ 

. δέγαε τήν ὁ εὔκρατον αὐτῆς χρῆσιν καὶ τοὺδ ἀγαγκαίους 
διορισμούς. : 

να ῖθυ 8 {υδηηρ]γίπηθτη, δ Τ3οΙΠοπὶ σΈΥῸ οοηΐδοοποιι δὲ οοπ-- 

οοοϊοσιθμα 40 ἔβοῖοα ἀρ οποπ σγοποσθι 6[{8 γααρὶ5 

ϑοσοπηπηοδείτηθ, [)6 ρϊατα ρίζαν Γαγημηδίτη ἃ ΠΟΡ18 Πδ6ο 

αἴοῖα Πππῖ, πὶ σαντα ἐθιηρογαΐαχη 1Π1π5 πῇατα, ἕπτα ἴπ δα. ΘΧΉ1-- 

θεπᾶα ποθ }1χ165 ΟΠ ποοτιο5 ροεροοίαβ Βάρθτο ρο 5. 



ππι πεστιοπο τι... .-- το, σ'ῷοσεέγ τ στποσπ Ξ ΞΟ -|  τοπαασωιαι..... -οὦοὮἃὮἝὮἪἝὦἝὦἝὦἔ ... 

ΤΑΛΗΝΟῪ ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΕΞ΄ ΕΝΥ- 

ΠΝΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ.. 

᾿ ἘΔ, ΟἸιατε. ΨΊ. [517.1 ᾿ ἘΔ. Ῥιαῦ. 111. (465,) 

"“Ῥὸ ἐνύπνιον δὲ ἡμῖν ἐνδείκνυται διάϑεσιν τοῦ σώ- 
ματος. “πυρκαϊὰν μέν τις ὁρῶν ὄναρ ὑπὸ τῆς ξανϑῆς 
ἐνοχλεῖται χολῆς εἰ δὲ καπνὸν, ἢ ἀχλὺν, ἢ βαϑὺ σκότος, 
ὑπὸ τῆς μελαίνης χολῆξ᾽ ὄμβρος δὲ. ψυχρὰν ὑγρότητα 
πλεονάζειν ἐνδείενυται᾿" χιὼν δὲ καὶ κρύσταλλος καὶ χά: 

λαζα φλέγμα ψυχρόν. δεῖ δὲ καὶ τῷ καιρῷ καὶ τῇ λη- 
 φϑείσῃ τροφῇ προσέχειν. ὃ γὰρ χιονίζεσϑαι δοκῶν εἰ κατ 
εἰσβολὴν παροξυσμοῦ μετὰ δίγους ἢ φρίκης ἢ καταψύξεως 
γενομένου τοῦτ᾽ ἐμφαντασϑῇ, τῷ καιρῷ τὸ πλέον, οὐ τῇ 

ΘΑΙΕΝΙῚ ὍὭΕ ὈΙΟΝΟΤΙΟΝΕ ἘΧ 1ΙΝ- 

ΘΟΜΝΙΙΒ ΤΙΒΕΙΥΒ. 

Τοζουνηΐατι σγορο ΘΟΥ̓ΡΟΥῚ5 αἴδοϊϊομπιθην πΟΡ15. Ἰπαϊοαί, 

81 φαΐβ ἴῃ Γογηνΐβ ᾿ποϑπάϊατη φυΐάθην νἱάθαί, ἃ ἔσνα Ὀ1Π6 ν6- 

παίμπν; ἢ ἔαγαθπι, ψ6] οδ]σίτιοτη, σν6] ρυοΐιη 85. ἐθηθῦυ 8, 

ΑὉ αἷγα ὍΠ6Ὸ; ἴπαροὺ νοσὸ ἔτι σίάδηχ ᾿τιυα! Γαἴθη αι ἄδτα 

ἱπαισαῖ; τἰχ οἱ σ᾽δοῖθβ δὲ σγύαηᾶο ρῥιξαϊέαγα ζρϊσίθατη. ϑ6π 

εἰ ἸθιηροΣῚ δὲ πτιερ! πιθπΐο [ἀπρίο πθηΐθπι ορογίθέ δα μίΡεσα. 

ΟΝ απὶ πἷνα ΘΟ ΠΡΟΥΡῚ ΠΡῚ νἱάδξαν, ὰ 1ῃ φοοϑίπουβ ἱπνα- 

ἤοπθ, 4πᾶ86 οὕπὶ τἱρουῦθ, νῈ] Βοτσοτνα, ναὶ Ῥϑυ ρογαΐους 

Παὶ, Προ ἱπηασίπαξι8 {που 1, ἔθ ΡΟΥ  Ὀ]115, ΠΟΣῚ σΟΙΡΟΥῚΒ αἵ: 



Τ᾿ ΖΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΤῊΣ ἘΞ ΕΝΎΠΝ, 4ἸΆΓΝΩΣ. 8535 

«Ἑ. ὍΒπατε. ΚΙ. [5:7.] τς Βᾷ, ΒΑΙ͂, 1π|. (465) 
διαϑέσει τοῦ “σώματος 'διδόγαι χρή" χατὰ μέντοι τὴν -παρά- 
“μὴν τοιοῦτον ὄναρ ϑεασάμενος, βεβαιοτέραν ἡμῖν ἔνδειξιν 
ἐργάσεται τῆς τῶν ἐπικρατούντων χυμῶν ψυχῥότητος, ἔτι 
δὲ μᾶλλον, ξὰν μὴ ἐδηδοκὼς ἢ ἤ τι τῶν φλεγματικῶν ἐδεσμά- 

των, ὧν ἂν τῇ γαστρὶ ΠΕ ΟΜ ΟΣ; ἐνδέχεται τοιάύτην τὰ 
γενέσϑαι φαντασίαν, καίτοι τῆς ἔν ὅλῳ τῷ σώματι διαϑέ- 

᾿σέως οὖ" οὔσης ὁμοίας... ἐπεὶ δὲ, ὃν τοῖς ὕπνοις οὖκ ξπὲ 
ταῖς τοῦ σώματος ἥ ψυχὴ διαϑέσεσι φαντάζεται" μόνον.» ἄλλὰ 
πᾷς τῶν συγήϑως ἡμῖν πραττομένων. ὁσημέραι , ἔνια “δὲ ἕξ 
ὧν πεφροντίκωμεν; καὺ δή τινὰ μαντικῶς ὑπ᾿ αὐτῆς: προδη-- 
λοῦνται, (καὺ γὰρ τοῦτο τῇ πείρας μαρτυρεῖται.) δύσκολος ἡ ἥ 

διάγνωσις τοῦ σώματος χίλνεται. ἐκ τῶν ἀπὸ τοῦ σώματος, 
ὁρμωμένων ἐνυπνίων. εἶ, μὲν γὰρ ἀπὸ ἐῶν ἐφ᾽ ἡμέρας πρατε- 
τομένων ἢ φροντιζομένων. ἔδει διακρίνειν; αὐτὸ, μόνον, «οὖ-, 
δὲν ἄν ἦν χαλεπὸν , ὅσα μηδὲ πέπρακται, μηδὲ φροντίξεται, 

ταῦτα ἐκ τοῦ σώματος δρμᾶσϑαι. δοχεῖγ᾽ ἐπεὶ δὲ χκαὺ. μαν- 

τικά τινὰ συγχωροῦμεν εἶναι, πῶς ταῦτ ἂν διακριϑείη, τῶν, 
ἀπὸ τοῦ σώματος ὁρμωμένων, οὐ ὅάδιον εἰπεῖν. ἐϑεάσατο. 

ἴδοϊοηῖ, τ ρποπάτη ει; ἢ 'ὰ ἀθοϊπδῆομθ [416 1π[οπη αἴτια 
ν ον, βυτοΐογοια ποῖβ ᾿ποδέϊουθη Ἔα μΙρ θὲ: ἐ1σ! 41 8115 

Θχπ ρου πη} ἨΠτηοΥ τη: Δαμτιοαπ6. ΘΕ 81π} τηδοίδ., Π' ἩΪΗΠ] 

Ἔχ Ῥἱτυϊίοίβ δἀμ]5 οομηθάουϊξ, φαΐρτιβ 1 νοπένοπῖο οοπίοη-- 

115, 14118. ατιαθὅδτῃ ᾿πηδοϊπδο ΠΟΥῚ οοπ πρὶ, «αδτηνά8, 4088 

ἴῃ ἴοΐο. ΘοΥΡΟΥ 6 οἱ αἰβοῖίο, Πη]5 πιοπ οχίῆαί, ϑ86ά 4τ|ο-: 

ΔΤ 111 [ὉΠ]15. ΠΟΙ ΘΧ ΘΟΥΡΟΥΪ5 δοομθτ5. [Ο]π1ι;, ᾿[64 οἔ 

ΟΣ 115, (186 ὉπΟΙ 418. Δ 5676 [Ὁ]Θηητι5;. δία, ἵπηα σἑτιδἔτιν,. ἴτη0 

ΠΟΠΉΤΙΠ]6. ΘΝ. 118 οἵδ; 4τι86 οοσιξανίιτιβ;. 46 ἴδτι6. Θἴζαγη. ατιαθ- 

ἄστη ἑαϊιάϊοα 4} δα Ῥυδθμπτιποϊαμίτιν, (πάτα δὲ ἨοΟ θχρουῖθηίία, 

ρομβγπιαίτιν,) 41 ΈΉ 9115 σοτίβ οἰ οἰ ταν ἄϊσμοἴ]ο ΘΟΥΡΟΣῚΒ.6ς ἴπ 

τ Τουαπῖ5, “απᾶθ΄ 6 ὈΟ ΡΟΥΘ Θχοϊξδηΐαν, 91 ϑῃΐμπι Δ 115 ἀππ- 

᾿ ταχεῖ, 4π86 αποξίαϊο. ἀρίτηιιβ, ψ6] οορίξατητιδ; ορογίοσϑε ἱρίατα 

“Προυσίου, ἩΣΠΠ] πῆατιο ἀπ βου] 415. ἴοι, φπδθοσπαιιθ. ἤθ66 

ὁ δοίᾶ, πθὸ οορίίαΐα Γαπΐ, 68. ΟΘΠΓΟΤΘ. ΘΧ ΘΟΥΡΟΙ Θχοϊξατί ; δὲ 

τ φαομίθη οείδτη ναϊμοιηΐα απαράδηῃ οἰζθ οοπδϑαϊηητι8, 4ποιπο ᾿ 

ς ἄο Βαβὸ ἃ} 115, 4π46 6. ὀουροῦθ ϑχοιῥδηίπ", αἰ ΟΟΥπδυξῃτ, 

1 πυᾷ [86116 ἀϊοὶ Ῥοίοῆ, Οοπίροχογαί δαῖτ απ άατη, Δ] ΘΧΊ.1 

ΟΑΤ ΕΝ 85 ὙῸΜ. νἹ- Οδ8 



πὰ. Ὁμᾶτξ, γῆ: Ιδι8ὴ ἷ ἘΔ, Βαῖ. Τ1|1, (468, ) 
[518] γοῦν τις τὸ. ἕτερον ἐῶν σκελῶν λέϑινον 7 7εγονέναι, καὶ 
τοῦτο ἔκριναν πολλοὲ τῷῳ περὺ τὰ τοιαῦτα δεινῶν ἃς πρὸς 
τοὺς δούλους τείνειν τὸ ὄναρ, ἀλλὰ παρελύϑη τὸ σκέλος 
ἐκεῖνο ὃ ἄνϑρωπος, οὐδενὸς ἡμῶν προσδοκήσαντος τοῦτο. 
τὸν μὲν γὼρ παλαιστὴν ἐν αἵματος δεξαμενῇ δόξαντα ἑστάναι 
καὶ μό)ιδ. αὐτῆς ὑπερέχοντα πλῆϑος αἵματος ἔχειν ἐτεκμη-: 
ράμεϑα; καὶ δεῖσϑᾶι μενώσεωβ. τιμὲς δὲ ἵδροῦν πριτικῶς, 

μέλλοντες λούεσϑαι καὶ κολυμβᾷν ἔδοξαν ἐν ϑερμῶν ὑδάτων 
δεξαμεναῖοι οὕτω δὲ καὶ ἥ τοῦ πίνειν φαντασία χωρὶς τοῦ 
πίμπλασθαι διψῶσε πόνυ. συμβαίνει, καϑάπερ καὶ τοῦ 
ἐσϑίειν ἀπλήστως τοῖς πεινῶσι, τοῦ δὲ ἀφροδισιάζειν τοῖς 
ὀπέρματος πλήρεσιν: ἔοικε γὰρ ἐν τοῖς ὕπνοις εἷς τὸ βάϑος 
τοῦ σώματος ἢ ψυχὴ εἰσδῦσα. καὶ τῶν ἐμτὸς ἀποχωρήσασα 
αἰσϑητῶν τῆς ξατὰ τὸ σῶμα διαθϑέσξως αἰσθάνεσθαι, καὶ πάγ- 

τῶν, ὧν ὀρέγεται, τούτων ὡς ἤδη παρόντων λαμβάνειν φαν- 
ταδέων. καὶ εἴπερ ἔχει τὰ 8) οὕτωξ, οὐδὲν ἂν εἴη ϑαυμαστὸν, 
ὁπότὲ μὲν. ὑπὸ πλήϑους χυμῶν -ἦ ψυχικὴ δύναμις ἐνοχλεῖται 
βαρυνομένη,, μόχις μὲν κινουμένγοῦς ξαυτοὺς παὲ ὄναρ φαν- 

Οὐ. ΒΡῚ Ἰαρίδοια δνάἢ 6, Σαδιοατανίαθα ρ᾽θυΐαεδ, σαὶ ἱπ 
Ηἰὸ8 τόρ ῬΕΡΕ Βαβοαπίαν, δα Γοῦνοβ ἱπίοχημπίωτη ποῦ 

Ῥϑρπηοίο; ἀξ 116 66 ὀὐίστο τϑίοιξαβ 6, οσμι ἤθπιο 14 πο- 

Βύάτα ἘΣ ΡθοίδΙοέ. Ῥαϊδοἢυτίανα 1ΐθηι, ἀπὶ ἴῃ [ἀπρυΐηῖς. οἱ-- 

ἤδναδ ἔανθ, ἃ6 νἱκ δδπὶ {Πρ ουθιίηευα ΠΡῚ νἹδερδίτ, ὁο- 

Ῥίατα ἴα δ υϊηῖ5. ΒαΡόῦο, ον δοεδ ΠΟ η 6616 ᾿πᾶῖσοῦθ᾽ δου) οΐγητιβ. 

ΝόΒΠΗΙΗ γδρο, αὐδπα Οὐἱ ἴσα [πἀδξοτί οἰΐδιέ, ἴὼ οα άοτητι 

ἀαπαραδὰ δἰ Π 615 Ἰᾶνᾶτ! πιδέανδαθα δ Ρ τ ραπΐαν. [τὰ 4πο- 

ὅδε Ἰπιασίπαῖο ὈΙΡΘΉδ1 οἱἰτᾶ ΘΕ ΡΙ εοπδιὰ αὐνηοάπτῃ Πιδηΐ-- 

Ῥπ5, αὐδηδθιηοάιηι ΓΑ ΑΙ ΠΟΥ ὀοιμθ θη] δἰαγίθπῃ- 

ῬΡάβ; ϑόποῦθ' πξεπαϊ [Θπαῖ θ᾽ τ ρΙ ε5. δοοῖαϊ., Ὑτάθίαν ϑαΐμ 

ἴα ἰοπηηῖβ δηΐήϊα Τῇ δον βοῦῖβ Ῥγοβαπᾶνηι ΤμρΥ Ια δὲ ἃ} δσ- 

ἐδ τ15. ἘΠ] θτι8 ἀιότ α ἀβδοξουθπι, α86 1π ΘοΥΡΟΥα δῇ, 
ἔομθτθ, ᾿αἴαπια δοχίση ὀπηητυ, (πᾶ ἀρρδέϊέ, ἑαπ παι 781 

Ῥγδοίδπ ταν, να δόπείροῦθ. Ἐπ, ἢ παθο Τὰ παρεπέ, πὲμῃ]} 

ἔλπ8 Ῥοϊ τη ἔποῦῖε, ἢ, αασμν ἀπῆν }15. (Δ ο ]1}45 ἂρ ἩπππΟΥ 

Οὐρία βυαναία ψεχάϊα; Ἠομηη68 νἱχ [8 τρίοβ ϑηονθῦθ 86 
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ἘΔ. Οἰιατε. ὙΊ. [518 ἘΔ. ΒΑΓ, ΠΙ. (465.) 
τάξεσϑαι καὶ βαστάζοντας ἄχϑη τινά: τοὐγαντίον δὲ, ὅταν 
ῇ κούφη τὲ καὺ ἀπέριττος ἥ ἡ τοῦ σώματος διάϑεσιο, ἤτοι πε- 
τομένους, ἢ ϑέοντας ὠκύτατα τοὺς οὕτω διακειμένους ὁρᾷν 
ὄναρ, ὁμοιουμένων. ἀεὶ. τῶν φαντασμάτων τῆς ψυχῆς “ταῖς 

τοῦ σώματος διάϑέσεσιν, ἄχρι τοῦ καὶ τῶν δυσωδῶνἢ εὐωδῶν 
ἀνέχεσθαι δοκέῖγί οὗ μὲν γὰῤ. ἔν. κόπρῳ καὶ βορβόροις 
διατρίβειν ἑαυτοὺς φαντασϑέντες ἤτοι τοὺς χυμοὺς ἐν αὑτοῖς 
μοχϑηροὺς καὶ δυσώδεις καὶ σεδηπότας ἔχουσιν , ἢ πλῆϑος 
κόπρου περιεχομένης ὃν τοῖς ἐντέροιθ" τοὺς δὲ ἔμπαλιν τού- 
τῶν διαπειμόνουξ. καὶ δοκοῦντας ἂν εὐώδεσι τόποις διατοῖ- 

βειν ἐναντίαν. ὃ ἔχειν ἐν τῷ σώμῶτι διάθεσιν ἡ λύει τὰ ̓ ἃ τοί- 
“Ψυν ὁρῶσιν οἵ κάμνοντες ἂν τοῖς ἐγυτεγίοις καὶ πρἄτεειν “δὸ- 
κοῦσιν; ἐνδείξεται πολλάκιξ ἡμῖ 7 ἐνδείαϑ΄᾿ τε χαὶ Ὑνεῦ 515 

καὺ ποιότητας χυμῶν... ᾿ ὶ 

οὔθ ἀτπιδεᾶαπι ΤΕΣ. ῬῸΥ Γοχϑύττα Ἡπαρίποητατ: 6. Θομίτα 
ΕΓΟ; ὐμα Ἰονῖϑ Γαρορη τα δ ραβατιθ᾿ ϑλοδη8 ἀἤἴθοῦο ὁοΥρο-- 

αἰϑ πα, ἢ, χαὶ τα Γπλΐ ἀΒδοα, [6 ν8] νόϊάτδ' ν61 να ΠΙΠ18 

ΘΕΥΥΘΥ͂Θ. ῬΘῚ Ἰμίοιηἴνηπ νἱάδαπξ, ἀατίην ἀὐήτηδθ νἱΓὰ ὉΟΥ-- 

Ῥουὶβ δἰθοπ ομΐρι5 ἔδηηρεν αἰηται]δπίπν, 1ΐα τι οἴδτη; ατιῇ 

ἴδοι Γαι, ρυανθοϊθπεία νοὶ Ῥϑμθοϊθηξία ρϑροῖρθσθ νἹάθδμ- 

ἴαγ, ΟἿΣ οηπη 15 ΠΘΛΌΟΥΘ δὲ ΘοθπῸ δ νου [ὐὶ 1πηα σι πιδυέττ', 

6} ἩμπΟΥΘ5 ῬΤΑνΟΒ εἰ ανγθοϊθηΐεβαθ δὲ Ῥαίϊχεξαμοίοβ Ἰὴ [6 μᾶ-- 

Ῥεπέ, ναὶ ὁορίδι ἤδυοουῖβ ἴῃ ᾿αϊοἤπῖβ σοπίθπε ; αὶ δπΐδην 

οομίτα, ἀπδη 81, ἔππξ δῇἴδοιί, δὸ ἴῃ 1δοῖ8 βθπθοϊθπίρτιβ σοὺς 

ξανὶ ἴς οὐδάπιΐ, οοπἑγατίατη πάρ οτα 1π ΘΟΤΡΟΤΘ αῇἰδοάοποιη εἰ 

δεπίεπαμτα, Οπαθ ρίξαν Ἰαβογατιΐαβ ὅπ ἱπίουηῖ8. νἱἀοπέ, 

ἴξατιθ ρεῦθ δυβι γαυΐατ, ἴαθρϑ ἢι6ος ποῖοῖ8. Ἡτππουτητι ἔπ1 

Δεξεοῖπβ, ἔππὶ δχοοῆηβ, ατῆ ααβεατοο οοἰπαίοαβειπί, 



ΤΑΛΉΝΟΤ. ΠΕΡῚ ΔΙΑΦΟΡΑ͂Σ ΝΟΣ. 

ΠΔΊΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ. 

Ξᾶ. ματι Ὑπ|.1 ς΄ ᾿ Ἐᾶ. Βαΐ. ΠῚ (199) 
᾿ Κεφ. α΄. Πρῶτον. “μὲν εἰπεῖν ἐχρὴς » τέποτε φόσημῳ 

καλοῦμεν, ἵν ἤ δῆλον, ὑπὲρ οὗ σπουδάζει τὸ γράμμα" ᾿δεύ- 

τερον δ᾽ ἐπὶ τούτῳ, πόσα τὰ σύμπαντα «στιν ἁπλᾶ τε καὶ 

πρῶτα φοσήματα. καὺ οἱονεὺ στοιχεῖα τῶν ἄλλων" ἐφεξῆς τε 
τρίτον, ὅπόσα τὰ ἔκ τούτων συντιϑέμενα γίνεται. 
. Κεφ. δ. «Δηπτέον δὴ κᾷἄνταῦϑα ὁμολογοὑμένην ἀ ἀρχὴν, 
ὡς ὅ ἅπαντες ἄνθρωποι, ἐπειδὰν "μὸν τὰς ἐνεργείας τῶν τοῦ 
σώματος μορίων εἰς, τὰς κατὰ τὸν βίον πράξεις ὑπήρετούσας 

“ἀμέμπτως ἐμρρομὴν ἐριαήνευι εἰσὶ πεπεισμένοι; βλαβέντες. δ᾽, 

ΘΑΤΕΝΙ ΌῈΕ ΜΟΒΒΟΕΥ͂Ν ὈΙΕΡῈ- 

ΒΕΝΤΙΙ5. ΠΙΒΕΒ. 

Ὁ 4}. ἴ. Ἰριίπιαπι ἀϊδοπάσι οἷ, χαϊᾷ τπουβαηι σοῦθ-: 
τατι8, τιῦ, {πᾶ ἄδ τὸ 1061 δρὶξ, ἱππιοΐθίοαϊ, ϑεοαπᾶπμη ἀείπ-. 

46, απο Πυΐ πηΐνουῇ, Πηιρ]ο65. ρυπηΐααθ τη ον}, δὸ ν 

οδϑἴθυ ου τιτὰ ο]θιηθηΐα. Του πη ἀθιποθρ5, απο 6Σ ἢ15 Θοπη- 

ῬΟΠῊ ρτοάθαμέ. 

ΟαΔρ. Π. ϑυπιοπᾶπηι ῥτοίβοίο εἴδη μΐο οοποο πηι 

Ῥυϊποῖριπιηῖ, τιπῖψου [Ὸ5 Πουηῖπ165 ἵππ [6 Γανπταΐθ γα ΠΡῚ Ρ6᾽- 

Γαδάογτθ, φατι ΡΥ ἔτη ΟΟΥ̓ΡΟΥ 5 Τατιοἴομ65 ν]ΐαθ δοΟΠ1}0118 

Τηουυϊθηΐθβ 1Ππ6οἴαβ (ου πηΐπιν, Ἰαθία σοῦο 6Σ ἱρῆβ «ατια, 



ΤΑΖΠΝΟΥ: ΠΕΡῚ ΔΙΑΦΟΡΑ͂Σ ΝΟΣΉΪΙ: Β1Β.4, 857 

ἘΔ. ΟΒάτι, ὙΙΣΙ. [3,.2.} ἘΔ, 4; Τ11, (199.) 

ἡντιναοῦν ἐξ αὐτῶν, “νοσεῖν ἐκείγῳ τῷ μέρει γομίζουσιν. εἶ. 
δὲ ταῦϑ' οὕτως ἔχει, τὴν ὑγείαν ἔν. δυοῖν τούτοιν ξητητέον; 
ἢ ἐν ταῖς κατὰ φύσιν ἐνεργείαις, ἢ ἐν ταῖς πατασπευαῖς τῶν" 
ὀργάγων, ὕφ᾽ ὧν ἐνεργοῦμεγ᾽ ὥστε καὶ ἧ γόσος ἢ ξγεργείας 
ξοτὶν, ἢ κατασκευῆς βλάβη. ἀλλ᾽ ἐπεὶ παὶ κοιμώμενοι, καὶ 
ἄλλως ἐν σκότῳ καὶ ἡσυχίᾳ διάγοντες, ἢ κατακείμενοι πο}- 
λάκις. οὔτε τὰ μέρος πἰγοῦμεν;. οὔϑ᾽ ὅλως αἰσϑαγόμεϑαϊτῶν 

ξξωϑεν οὐδενὸς, οὐδὲν. μὴν ἧττον ὑχιαίγομεν, κἄν" τούτῳ 

δῆλον, ὡς οὗ τὸ. ἐνερχεῖν ἔστε τὸ ὑγιαίνειν, ἀλλὰ τὸ [3] δύ- 
φάσθαι: δυνάμεϑα δὲ ὃ ΡΞ ετΝ ἔκ τῆς κατὰ φύσιν κατασζευῆξ" 

ἔν. ταύτῃ ἄρα 'σὸ ὑχιαίγειν. ξστίν. ἕξει δὴ λόγον: αἰτίας 7 

κατασκευὴ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ὥστ᾽, εἴτε τὴν κατὰ φύδιψ 
ἁπάντων. τῶν: μορίων κατασκευὴν ὑγείαν: ὀνομάζειν ξϑέλοϊξ,", 
εἴτε. τὴν τῶν ἐνεργειῶν αἰτίαν, εἰς, ταὐτὸν ἄμφω. τῷ λόγω: 
συμβαίνουσι. ἀλὲ εἴπτερ ἥ ὑγεία. τοῦτο; δῆλον ὡς ἡ γόρσδΨ' 

τὸ ἐναντίον;: ἤτοι" κατασκευή τις᾿ παρὰ φύσιν, ἢ; βλάβης 
ἐνεργείας αἰτία. δῆλον δὲ ὥς, εἰ καὶ διάϑεσιν εἴποις παρὰ 

(6 8ππ|8 βιποξϊουῖβ μοϊηϊ τα ρατῖς αορϑοΐατο δαρτνανὶ, Οὐοά 
ἢ Βιαθο ῖία [δ μαρεαπί, μῖ5 [ἢ ἀπορηβ [ἀπῖτα5 αἀπαθγούια 885: 

δαΐ ἴῃ Ῥαπ οΠΌΠΙΡυ5. [Θοαάτιτῃ παίατατα ργοαοεσοέέδεδ, ἃτιὶ ἴπ 

οΥ̓βΘ ΟΥ̓ στ; ᾿4αΙ 5: ΠἸΠπποἰοτη65 ᾿ϑαπγτι5, . Εσπιοίατα, Ῥγοίπα6- 

4τπ|6 τπουτι5 σε] ἐπηοομῖ5. ψῈ} Πυποίατας Ἰαθῆο οἷ, 6- 

ταχῃ αατει ἀουιϊθπΐοϑ; δὰΐ Δῃ85 1π ἴθπθρυῖβ ν } 6 ἀ6- 

δοπῖοβ, πὶ ρ]οστπιατιο ἀἐοαγηοπΐεβ πϑαπθ ρατίθε Ὁ αὐίατῆν 

ΤΟΥ ΘΏΠ1115,. πΘ απ «πα ΘΕ ΘΥΤ ἌΧΗ: οὐ το ἔθη Εἰ 5᾽.. ΠΗ τ' 

τλΐπιτιβ ἰὩγΩ6Ὴ [τ ἤατπαβι Αἴχαθ Βἴπιὸ ραῖοι, ποὰ ἐπ΄ δοίίουθ, 

. βε4 ἴᾳ. σσοπαῖξ ροϊεβαῖα ξαγιϊταΐουα Θο Πα, ΑἹ αγοοτι 8 

6Χ 68; 4π8686. (δοππιάτιτα παίπγαχα 6ἢ;, ἢτποίανα ὀθῖτο Ῥ ΙΕ: 

λτῖ53. ἴῃ 66 1έαητι6 [γῖτα5 Θομ ΕΠ ,: Ῥτοϊπάθατμο δα ζμιοίῖο-: 

πθῖα ᾿Θἀεπδάτη {γπίδξανα οαπίας ναΐζοχιθ ορπερι:. Οὐᾶνθ᾽ 

ὥγα τιδΐαταῖθη) οηγπῖτην ραυατη Πγποίασαμι [απ ταΐοτα Ἠδ- 

τοίγιαν6 γο]πιονῖθ; ἤνα ἑαποίζοχιπγα σαντα ήη, ἤν ἰάθη τιτθαδ' 

ἱποῖ απ: οταῖῖο. - Οποάᾶ Βὶ Βόο πὲ ἔδηξαβ, οοπ αὶ, οπι5 δ ετα-" 
γα 6ΠΠ6- πουρατη; απ βυποίηγδι ἰϊάπανη ργϑδίευ Υναῖτι-: 

Ῥ8Πι, δαὶ 86 [46 Σπ ΠΟΟ115 οατιζατα: ᾿ΑἹ τπδυοἤτηι εΠ, ᾳποᾶ, 



,. 8.598. ΤΗΝΟΥ ΠΈΡῚ Ζ214ΦΟΡΑΩ͂Σ ΝΟΣΉΪ. 

Ἑὰ. ΟἸἾματες ὙΠ, [2] -Έ ἃ. ΒΑΓΓΤΤΙ, (199) 

φύσωι!, ὀγόματί, τε χρήσῃ. παλαιῷ "αὶ δηλώσεις ταὐτό. 
κατὰ πόσου, δὲ τρόπον: ἔξιστάμενα τὰ σώματα τοῦ ̓ κατὰ 

φύσι» ἐμποδίζεται περὶ τὰς ἐνεργείας ; εὔπερ. εὕροιμεν, οὕτωξ 
ἂν ἤδη τὸν. ἀριϑμὸν ἁπάντων τῶν ἁπλῶν νοσημάτων εὕρη-: 

᾿ κότες εἴημεν. ἀρχὴ δὲ κἀνταῦϑα ὁμολογουμένη, σύμμετρον 
μὲν εἶναι. τὸ 'κατὰ φύσιν οὔ" ἂν ξώῳ μόνον ; ἀλλὰ χαὺ ἂν, 

φυτῷ. καὶ σπέρμοτε φαὺ ̓ ὀργάγῳ 'παντὺ;- τὸ; δὲ αὖ παρὰ. 
φύσιν ἄμετρον.. εἴη. ἂν, οὖν ἢ μὲν ὑγεία, συμμεύρία τις, Σ 
δὲ. ψόσδο: ἀμετρία, τίνων οὖν ῆ ψόσος ἀμετρία, σπεπτέον' 
ἐφεξῆς... -ἢ δηλονότι. ὥνπερ ἤ ὑχεία συμμετρία; τούτων ἢ. 
γόσος ἀμετρία, ; εἴ μὲν. οὖν. ἔν. πόρων σὐπμεγρίη, τὸ ὑχιαίνειν. 
ἐσεὶν, ἐν. πόρων ἀμετρίᾳ γενήσεται, χαὶ τὸ -νοὀεῖν᾽ εἰ δ᾽ ἐν: 
εὐκρασίῳ θερμοῦ καὶ. ψυχροῦ. καὶ ξηροῦ «καὶ. ὑγροῦ τὸ; 
ὑχιάίνεέμ. ἐστὶν, ἔν τῇ, τούτων δυσχρασίᾳ. παὺ τὸ: γοσεῖν ἐξ 
ἀγάγκηβ συμβήσεται, κατὰ ταξτὰ δὲ, κἂν ἐν ἄλλῳ τινὶ. γέ- 

ψρε: συμμέτρῳ τὸ ὑγιαίψειν -ὕπτόρχῃ; δῆλον ὡς καὶ τὸ νοσεῖμ 
δ Ω στ ὡς τὸ 2 ἐνν, - οἰδνο δ 

ἢ ἀποαπα εἰδοίμηι ρῥγδοίον πιϑίπισδτη αἰ χουῖβ, δὲ ρυῖίοο πὔα5 
δποεῖβ πομεῖη6, οἱ 1Ἰάθην Προϊβιρανουῖθ,. ποῦ νϑύο; γι 15 δόν-- 

Ῥογ 40. 60, αποε (ϑουμπιτιγ τοί πιτετα 9}, 1π Ῥα πιο οχῖρι5 οὖ-- 

ομαγνεῖξα. ἀροοἀομξί8. ἐπίογεπεραπξαν, ἢ. ἐπνδπουίπάμπβ,. οαᾶοπε 

νἱϑ 7ππι. ππτηθιτ8 οὐ πΐπτῃ. αὐ ρΠ οατη του ρου τη ἸΟ 15: ΟΟ11|-- 

Ῥϑρξαβ οεῖξ, Ηρ απίρμι; ρτί ποΐρίπτπι, σοπιοδαίαν, οοταπιοᾶο- 

ταίατα, 4, αἴθ, αὐρα ἰδοσπάππι. ποίατγατα δ, ποῖ ἰπι δπῖτηα]] 

[οἸπιμα.. πϑυιπῃ εἴρια ἴῃ Ῥἱδνΐα. δὲ Φϑηλῖη6. ΘΒη πα 16. ΟΥ̓ΘΟΤΙΟ: 

ιοῖ ἴγουο γΌΣα5 ῬΥΔΘΙΘΡ, πδἰ πη τη οἢ, Τηοοτητηοθογδύτπη, 

510 1οῖταν. [Δηϊ{98 φομυποᾶθναῖο,. απταρᾶδηι, ἀπότθτιβ σόσοὸ 1π-- 

σοχηχηοαογοίῖίο, Ὁποῦθπι οὐδὸ ἱποοιησαρνδεϊδ τπουρτι8 Πὲ, 

ἄοἴπορθρβ βρεουϊδηάπημ. πὶ νἹο!ςοι, ἀπογατα [αυῖδα5. οοτα- 

τηοδαναίῖο εξ, Θοτπ θη. ΠΟΥ τι8. Ζηδοχηιηοἀθυϑῖο Οχ τὲ 2. 

51 σας, ὅπ. ΤπΘοΒιμηΣ ορμαμθ σαπξίσαρ ΤΡηΠ1η5 δι, ἴα: πιθᾶ-- 

ταὶ, βισοὶ: οὲ Ἰυυρρΐάς, πδξροτόε οὐπῖια πα ΕἸ ὅπ 60- 
νη ἄθτΩ ἐπίοχτηροκίθ. Ἰηουραῦι. ἢ πϑοοιατίο.. Θοπί ϑαϊδίστ, 

Ἦξο, νοτοὸ τδίϊουβ, ἢ τ ΘΗ θνῖι8. δα] αβάθγ δϑπουβ θοιμπτο- 

ἀευβέουο. ἴϑυῖταβ {πιουῖε, οομίξας «φποᾳίιο,. τον θττὴ 1π; 6}1:55 



ΙΒΙΟΝ: 839 

ἘΔ. ΟΒατε. ΜΠ. [2:} Ἐα, ΒΑἵ, ΤΠ, (ἀ96.2 
ἐν τῷ κατ ἐκεῖνο τὸ )έγος ̓ ἀμέτρῷ συστήσεται, πάλιν δὲ 

δὴ τὸ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐπισχεψώμεϑα. λογιπώτερον. ἁπλοῦν. εἴ 
τι σῶμα καὶ ἀκριβῶς ἔστιν ἕν, οὐκ ἄν στοτξ δέξαιτο τὸ μᾶλ- 
λόν τε καὶ ἥττον, οὐδ᾽ ἂν εἴη τε κατ ἐκεῖνο τὸ γένος ἕτερον 
ἑτέρου βέλτιόν τε καὶ χεῖρογ᾽ εἶ, δ᾽ ἔπ πλειόνων συγκέδιτο; 
πολλοὶ μὲν ἄν οὕτω 7ε τρόποι τῆς συνθέσεως ἐν αὐτῷ .γίε 
ψοιντο βελτίουξ᾽ τε καὶ χείρουφ' εἴ. δ᾽ ἂν οὕτω; καὶ αὐτὰ: 
τὰ συντιϑέμενα ,αρείττω, τὲ καὶ φαυλότερα" τὸ δ᾽ ἄριστα. 
συγκείμενον ἅπάντων ἄριστον ἂν εἴη τῶν ὁμογενῶν," ἄρ᾽: 
οὖν ὃν τοῖδ τῶν ζώων σώμασι τὸ μᾶλλόν τέ παὶ ἧττόν ἔστιν, 
ὡς τὸ μὲν ἄκρως εὐεκτικὸν εἰπεῖν. "πὸ δ᾽ ἁπλῶς εὐεκτικὸνς 
οὐ μὴν ἄκρως, καὶ τουτὶ μὲν ὑγιεινὸν; οὖ. μὴν εὐεκτοῦν;, 
ἕτερόν. δέτε δυσαρεστούμενον, ἄλλο δὲ-ἤδη νοσοῦν, καὺ τού-: 

τοῦ τὸ μὲν ἐπιεικῶς. “χὸ δὲ ὀλεϑρίωβ, καὶ τὸ: μὲν μετρϊῶς; 
τὸ δὲ σφοδρῶς: ἢ πάντες ὁμοίως διακείμεθα νοσοῦντές τε παὺ 
ὑχιαίνοντες; οὖν ἔστιν εἰσεῖν. οὖν οὖν ὅν ἐστι τὸ τῶν: ζώων: 
σῶμα, καϑάπερ ἢ ἄτομος ἡ ̓Ἐπικούρειος, ἢ τῶν ἀγάρμωῦ τι: 

ἄθδιῃ βϑηου 8. ἱποοιηπηοαεγδέίομο οομποπάπθτῃ εἴθ, Βμΐπι- 

ϑορο πος τρίατῃ σαν α5. [ὈΡΕΠέτι8. σοπ ει] ηταν,- «ΟἹ α(ποᾶ 
φΟΥΡΩ8. ΠιαρΙοχ δο Θχαοίβ ππσπ δέ, 14- παπαπδτα ἐπῖθηβο- 

χιδπὶ οὕ το Ποπθπι φᾶταϊἐὑοτθῖ, ὩΘαΠΘ᾽ 60 ἐπ᾿ ῬοποΓΘ ΔΗ ΓΕ 
αἰΐθτο ὙποΙπ5 τη ἀθίθυί5 ἀαγδξαν.. ΑἹ ΠΗ οχ ῬΠαΥΊΡυβ, οοταςε 

Ῥοπίατα δἴ,) ταλ]ῖ απὸ Ἡσο Ῥδοῖο σοχηροίοη15. το! ἦὶ ἀρία 

οὐτμιξ ἕαγα γηθ]οχ 5, -ἕαϊα ἀοίουίουθβ; Ἐστπΐ οεατι οδάθιῃ 

ταϊϊοπθ ἱρία σοιηροῆϊα δὲ τπϑοτα δὲ ἀθίοσιοσα, Οὐποά ἅτι-: 

ἴθυῃ ομηχιίππι. ορύϊπιθ οομΠΙ αατα. ον, 1. Θουτιλ, απ188 6ἦτι8- 
ἄδτα [πηΐ ροπθεῖβ, οὐὶξ ορμηπνη. πη ἀστίαχ ἴῃ δηϊπιδ]ττις 

ΤΟΥ ΡοΥ θι15. δὲ υπὰρίβ. οἱ Ἰηΐμτβ. ΟΧ 1: ἀἄθο τὶ Πμι ορεϊμας 
δὲ Βαρῖῖπθ, ποο ΠΡ] οἶτον θουη. μαρτξτι5,. σιοσι δυυΐθμς ορ μι, 

οὗ ποῦ αυΐϊάσηῃ ἰαηπτη; ποσὶ ἕαπίθη Ομ ΠΕ, ἨΑΡΙΐτ5.. αἰὐπά 

γτϑείθεθα, φασα σἱκ τπουθο ταϊτπιούεί πεν, ἀπυα ἀοηϊαπο;. ᾳφαοά 

αι ὐρτοῖθε, αἴχαθ π7τ8 οογδγῖθ αἸίοστισι Ἰονάΐ, αἰτοταπὶ. 
Ῥουίοπ]οῖθ, {Π|π4 τηθάϊοογίίον, ἨοΘ. νϑἰτθιιθαΐον Δεσγοίδέῷ 

ΑἸ ογηπθ5. Ῥδυύδϑατία. αϑθοῦ Γαιπι5. πὶ τἰδρτὶ;  ἕαπι ἴδεν 

Ηοο ρυοΐθυυθ πϑίαϑβ. [αφίθ᾽ που τὐλτιι 648 “6 πη Ἰτιτ ΟΥ̓" 

Ῥῖι5, νϑι αἵ Ἐρίουε δίομτιβ; ἀτιῦ Ῥασουηραοθαν σαοα ΑἰΓοῖδ5 



8έο. : ΤΑΖΗΝΟΥ ΠΕΡῚ Ζ1ΖΦΟΡΑΩ͂Σ ΝΟΣΉΗΜΙ. 

ἘΔ. Ομᾶτε, ΨΥ. [4.5.1 Ξ ἘΔ. Βαῖ. ΤΙΤ, (ᾳ99.) 
τῶν ᾿Ζ4οχληπιάδου" σύνθετον. ἄρα πόντως, ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐξ 
2 ͵ Ὁ 2 ,ὔ ΠΩ δ , 7 

ἀτόμων, “ἢ ἀνάρμων, ἢ ὅλως ἔξ ἀπαϑῶν τινωΐ σύγκειται, 
ἀλες Ξ - τς Σν 2 ᾽ς αλ “12... - 

τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἐν τῷ ποιῷ τῆς συνϑέσεως ἕξει δί- 

πη». οἰκίας ἐξ ἀπαϑῶν. μὲν λύϑων. συγκειμένης ;. οὗ μὴν ἐν" τῇ 
συνϑέσεε γε πάντῃ κατορϑουμέγης, εἶ δὲ εἶεν οἷοί τε πάσχειν 

τὶ: καὶ οὗ λίϑοι; πολυειδέστερον ἃ ἂν οὕτω 7: τὸ μᾶλλόν τε 

καὶ ἧπέον ὑπάρχοι. κατὰ: τὴν οἰκίαν. εἶ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ στοι- 
χεῖα: «τῶν ἡμετέρων. σωμάτων ἀλλοιοῦσϑαί: τε. “αὐ πτάσχειν 
πέφυκεν, οὔ μόνον ἂν ὃν τῇ. συνϑέσει τε καὶ οἷον διαπλάσει 

-“ ΄ ΕΣ . ΠῸ »' εἰ. ε« - .ν . δ“ ,, ι τῶν: μορίων,, ἀλλὰ καὶ δὲ ὅλων ξαυτῶν τὸ μᾶλλόν τέ παὺ 
-; τ ΄ 5 -57ς τ ὌΥ αν Η γ:ς ΄ 2 «εἰ 
ἥπτξον δπιδέχοιτ᾽ ἄγου  καὺ' δὴ καὺ γοσήσει δηλούοτι δὲ ὅλων 
ξαυτῶν.. εἴδη. τοσαῦτα νοσημάτων ἁπλᾶ. τε καὶ πρῶτα 
κὰδ. ὀἶον. στοιχεῖα! τῶψ, ἄλλων, ὅσαπερ. ἂν ἦ τὰ συν- 
τιϑέντα. τοῦτο δὲ τὸ δὲ δλων΄ οὖκ. ἐν. τοῖς ἀπαϑέσιν. 

ἐστὸ- "στοιχείοις " ποῦ, χὰρ ἐνδέχεται. παϑεῖν' τε τὴν ἄτο-- 
32 “- “-“ ΄ 

μον. “αὐτὴν; ἀλλ᾽ ἔν τῆ. συνθέσει. τε. καὶ διαπλάσει. τὸ 
πάϑημα, πε τξρν ἈΕ ΕΑ τα ΣΤ Τρ ἐτρς 

ῥ αα᾽5 φρουρίου: - :Ο πδΥ ΠΟ ΡΥ ΘΠ, ΡΙδηθ. σομηροπέπηι ᾿ογδξ, 

Οποά ἢ 6Σ αἰομαηῖβ,: οπξ ᾿προχαρδοῖῖ5, δτιΐ ΟΥΠΏΣὉ. ΟΣ. ἱπηραΐ!-- 

ἘΠΙΡ 5. αυϊθτιϑάατη φογρτο(οτοῖὲς οοππδρεΐατ;. ἰπ Θοπηροπέϊο-: 

ἰδ διπηϊδκαῖ φαδίϊαϊθ υπαρίβ.. υαϊητιβαπιθ. Γαἰοίρουθὲ. ἄθυητιβ 

χη ταν οὐκ, πυρά ἘΠ ρα5. Ἰαρίἀθτι5 οοπντιοῖαα, τιοτι Ἰαυπθπ᾿ ἴα 

ἡγποίπνα ἐδτα οὐ οχ ραυίθ Ὑθοῖδθ, οὐοᾶ ἢ ατιὰ ἴῃ. 76 

ῬΕΙ͂: ῬοΙθ Τρίοβ 1 ρῖ465 οοππσουθῦ; τᾶ νᾶγῖοβ ραξέογαϊέ πιο-- 
ἅο5ρ., ἱξα τπαρίβ γαϊπυβατιθ' ἄοπατιβ ἐρία γηο(οζρογοέ. .. Αἱ Π ἱρ[Ἁ. 
ποῆτοόγιαπῃ ΘοΥ̓ΡΟΓΏΠα δἰθιηθηΐα δὲ δἸξοδυὶ δὲ Ῥϑδέϊ πα πιαΐτινα 

φοι [αθγουέχεί, ποι [ΌΤατ ζῃ. σοσηροπίοπο, τιξ ἐξ φρανείππι οοπ"- 
Τουυχαϊίομθ, νερπτη. οἐϊϑῖι Ῥδν [6 τρία ᾿ἴοία τηϑρὶ5 τοϊπαβαμδ 

Γαιοϊριοπί,,. Ῥχοΐπδοαπρ ἱρία Ῥεν [8 ἑοία ἕοξ υὐϊτηΐνπη τηοῦ-- 

Βογίπη ρόπονῖθτιβ, ἴϑαπο πηι ρ οἴ ριι5.80. Ῥ ἰπηῖθ. οὺ νοῖ πε 666- 

Τογόστπη 6] ΘΠ θη 15 δοστοξαϊγητιξ, ποῦ Γαουτπε 64; 4π46 σοια- 
Ῥοβῆθηθπι ϑββοιτπι,.» Ηδϑὸ δυΐθιη εγῦα; ρϑὺ [8 τοῖα, ἱπῖρα-- 

ἘΡΠΙΡ 8: ΘΙ ΘΠ θη 818. ποηπδαπαα δοοίαπηξ,. ΝΟυ ϑηΐπι: 601:- 
᾿ ορ χα. οἵδ, . φυϊος δι, ρ511 ἐπθενίφαδην ἐρίατν. ἀξοιητίαι, [θα ἴα 

ΘΟΙΠ ΡΟ ΠΕ Θ16 .6ἐ, Θοηϊουπδδίοηο αΒδο Ομ θυ, σοηη9 67... 



ΒΙΒΑΙΟΝ. 8ά. 

ἘΔ. Οματε. ΨΙΙ. [5:] ἘΞ ΤΣ ἘΔ. ΒΑΓ, 111. (1992) 
Κεφ. γ. Σύνϑεσις δὲ καὶ διάπλασις ἐν τοῖς τῶν ζώων 

σώμασιν ὑπάρχει τριττή᾽ πρώτη μὲν ἢ τῶν ὁμοιομερῶν ὄὁγο-- 
μαζομένγων, ἀρτηριῶν, καὶ φλεβῶν, καὶ νεύρων, καὶ ὀστῶν, 
καὶ χόνδρων, καὶ συνδέσμων, ὑμένων τε καὺ σαρκῶν" δευ- 
τέρα δὲ ἡ τῶν ὀργανικῶν, ἐγκεφάλου τε καὶ καρδίας, καὺ 
πγεύμονος, «κοὺ ἥπατος, καὶ κοιλίας , καὶ σπληνὸς, καὶ, 
ὀφϑαλμῶν, καὶ “γεφρῶν" τρίτη δὲ ἦ τοῦ σύμπαντος σώ-. 
μᾶτος, ἕφαστοῦ χὰρ τῶν ὀρχανιτῶν. τούτων μορίων ἔς τι- 
γὼν ἑτέρων ἁπλῶν ὡς πρὸς τὴν αἴσϑησιν σύγκειται, καπεί- 
Ὑ0 Ὁ ὅπαστον ἕκ τῶν. πρώτων ρΤου Ων: σαρπὸς οὖν αὐτῆς, 

ῆ σὰρξ, ἐν τῇ συνθέσει μόνῃ τῶν πρώτων στοιχείων ἡ δια- 
φορὰ, ἡ μέντοι μόριον ὀργάνου, παρ τε τὴν διάπ)ασεν καὶ 
τὸ μέγεθος" καὶ γὰρ οὖν. καὺ αὐτῶν τῶν ὀργάνων ἐν τού-- 
τοις αἵ. διαφοραί; πόδα Τοίνυν ᾿ἔστὰ καὺ. τίνα κατὰ τὴν 
πρώτην, ὑπόϑεσιν. τὰ σύμπαντα νοσήματα τῶν ὁμοιομερῶν 
σωμάτων » διελθόντες, ἕξῆς ἐπὶ τὴν ἱἑτέραν μεταβησόμεϑα, 
τὴν ἀλλοιοῦσϑαοί τε καὶ τρέπεσϑαι. τὴν οὐσίαν ὅλην δὲ ὅλης, 
δαυτῆς ὑπθτιθη εν», ' 

. ΟΔ0. ΤΠ. ΑἹ φοχηροπέίο οδἕ σοπβουμιαῖίο, πὶ δοἰπηαἸζαχη, 

ΘοΡρουῖθβ. δ τρ]θκ: ορυΐσπα ρου θτῃ; απα5 νοοδηΐ, ᾿“Πυηΐ- 

ἸΑΥΤατι, ᾿αΥξουϊαυτχη; Ὑθματθτῃ, που νου τῇ, οἰ τη, φαΥ ΕΠ]4-- 

δίαται; 1 σαγ θη ΟΡ ΠγΩ, ΤΩ ΘΙ ΟΥ̓ ΔΉ ΔΥΤΙΤΗ, οἴ ΟΥ̓ Ὠΐτιη5. ἰδοτιπᾶα, 

ψΘῖΟ ΟΥ̓ ΡΒ ΘΔΥΊΠΙ; ΘΘΥΘΡΥΊ, οογαϊθ, ᾿α]πηοΠ15;. ποραί8,. σθη-- 

Ὑουι, ᾿ιθηῖ5;. Θοπ]ουτην δὲ τθηπμι: ταχέα ἀθμηΐαπο ἐοετιβ 

ΘουροτῖβΒ. θη ῃπααπαθατθ παττ ραΥ ΕΠ): οὐ ραιϊοατστιτα 
ΟΧ 4115 σταρηβάςπι δηπηρΠοίρτιϑ, φποαα [δα αμ -6Π: σοη ταζα: 

ΜΠαγτηα. σοΥῸ. απαραπθ. 6Χ Ῥυϊτηβ. οομϊαΐ 6] μη θη 85. (διπῖβ 

Ἰρίξαν ἱρῆτιβ5 «ιαιθητιβ: οαΥο 6, ἴπ. Γο]α Ῥυππονπτη δ]θιηθηΐοι 

τη ΘΟ ΟΒομ 6 ἀΗ θυ θητ8 φομβῆηῦ; αἵ ᾳπδξοπτιβ. Ῥᾶγ5 οὐ- 

δαηῖ, ἴπν οομουχθο ϊου6. δὲ: ταροπίνπαϊπό, Τραᾳπθ' ἐρίοντπῃ 

“ποαρ᾽ οΥβϑ ον μι [5 πῃ Ἰρίι5. ἀΙτθηεῖδθ τπτῦ,. Ργοάποιβ 

ἐρῖταν;. ἡτιὁὲ δὲ απ Πμπξ 6χ ρυΐπια Γαρροπίϊοης; ᾿οπαμῖραϑ 

αν] τίσ ΟΣ ρούτεην που ἷβ, δᾶ Γδουπάδιν ἄδίγισορ5 ταΐστα- 

᾿ἐπητῖβ, 86. δαῖτα. αἰπμιστιι;, ᾳα86, ἐπ αν ξδην ἰοξδηὶ ῬεΣ ἴς ἴο- 

ἴδηι αἰζθγαυὶ ὑραπρησθθτίημο βηροεμε 



84 ΤΑ ΔΗΝΟΥ͂ ΠῈΡῚ Ζ1Ζ2ΦΟΡΑ͂ΙΣ ΝΟΣΗΒΙ, 

ἘΠ, Οἴνατε. Ψ11. [5.] ἙΔ. Βα, ΤΙΙ, (199. 506.) 

Κεφ. δ΄. Ἔστι δὲ δύο τὰ πρῶτα πάϑη, τὸ μὲν εὺ-. 
θύτης τις πόρων, τὸ δὲ στέ(δοο)γνωδις, ἀπαϑῶν γὰρ ὕπο-- 
κειμένων τῶν πρώτων στοιχείων, ἐν τῇ συνθέσει μόνῃ τὰ 
παϑήματα᾽ συνϑέσεως δὲ πάσης αἷ προειρημέναι διαφοραί, 

ὥστ᾽ ἀναγκαῖον ξῤῥῶσθαι μὲν. ἕκαστον τῶν ὁμοιομερῶν, 
ὁπόταν ἢ συμμετρία. τῶν πόρων αὐτοῦ φυλάττηται, δια- 
φϑειρομέγης δὲ ταύτης ξξίστασϑαι τοῦ κατὰ φύσιν, ἀλλ 
ἐπειδὴ συμμετρίας ἁπάσης ἤ διαφορὰ διττὴ, (τὸ μὲν γὰρ 
ὑπερβολὴ, τὸ δὲ ἐλλειψιξ,) δῆλον, ὡς καὶ τὰ πρῶτα νοσή- 
ματὰ τῶν ἁπλῶν σωμάτων ἔσται διττὰ, τὸ μὲν εὐρύτης τις 
σπόρωψ, τὸ δὲ στέγνωσις. καὺ ὀστοῦν δὴ καὶ σὰρξ καὶ τῶν 

ἄλλων ἕκαστον τῶν ἁπλῶν σωμάτων πρὸς τὴν αἴσϑησιν, 
εἰ μὲν στέγνότερον ἤ μανότερον εἴη τοῦ συμμέτρου » παχῶς 
διαχεῖσϑαι φήσομεν, εὖ δ᾽ ἔν τῷ μέσῳ τῆς ὑπερβολῆς ἕκα- 
τέρας, ὡς ἂν μάλιστα συμφέρῃ ταῖδ χρείαις αὑτῶν, ἄκρως 
ἀγιάίψειν ἐροῦμεν τηνιιαύτα᾽ τὰ δὲ ξῷ᾽ ἑκάτερα τῆς ἄπρι: 
βοῦς συμμετρίας βραχείας ἐκτροπὰς οὐδέπω μὲν εἶναι νόσους; 

ΟαρΡ.1. ϑπηῖΐ ααΐοιι ἄπο Ῥυΐποὶ πιοῦν, αἰξον χπαο- 
ἄδιι ταθαύατπιχη 1] αι ϊο, αἰΐον δῆχϊοϊίο, “παρα ΡΙΠΡτι5 πδην- 

4π Γαρροί 8. ῥυΐπυῖβ δἸδυηθηῖ5, ἐπ σοι ροπίμομθ [Ὁ18 ουτπξ 

το]. Οομπροππομῖβ δαΐοπι Ομ ἀ θυ θη 86 ῥυἷτϑ ὁπ 
ταῖαθ (απ, Οπᾶτα ποοϑίϊδ οἵδ ποιηαπαπιατιθ ρατεϊπηι ἢπηΐ- 
Ἰατίατι ὑθοΐθ ναΐοσθ;. ἀπάτην σοιμτηοάθγδίίο τηθαύπτη) ἱρητιβ 

οοπουναίαν, απ Ἰαεξαοίαία 46. τιδίαται ἤαΐα ἱρίᾳ ἀδοοραϊε. 

ϑοᾶ ἀαοπίαπι ουπιδόππατιθ σου ἀουδεοηβ αι δυοπξία οἵ 

ἀΌΡΙΟΣ, αἰΐθσα οστιρουϑηΐία, αἸΐονα ροπασία, Ἰατοῖ, ῥυΐτποβ 

Βιυηιρποΐπτη ΘΟ ῬΟΥΤΙα ἸΏΟΥ̓ΡΟ8 ἴογα ἀπρ]1068, αἰΐουατα απα1- 

ἄστη τηϑαΐαπ ἀπ αἴομπθπι, αἸΐθυτιτ. αἤυϊοϊομθα, 05 1ἰα- 

ὅπ, Θᾶτ0 δὲ δ]τοσπτ Θουροσττα ὉγῸ [6 η]ὰ5 ἡπιατοῖο βαρ] -- 

δἴάπι ππτιπιητποάσι ἃ αἰχιοτῖτιβ απΐ Ἰακίσβ πὲ σοτηϊποᾶο- 
ταῖο, 1Ἰᾶ τιαῖς αἴδοΐαπι 6118 Ῥτγοΐθγθιιαβ. Αὖ Π ἴῃ τσίαθαας 

ΘΧπρογαηΐίαθ τηρᾶΐο δέ, ἴΐαὰ πἰὖ ἡρῆτιβ Γαποϊϊομθιι5. πταχίπ 

ὁσηδονδε, ἕππο Γαπάηθ᾽ (αητθχα 68 ργοππ ποθ ίηγαβ.. Βύδνὸβ 
ἀαΐδτα ἃ τπδάϊο δὰ αἰστηπηθ ὀχ πέαθ θσχηγηοδογαίομῖθ δΣ- 
ἐροιαστῃ ἀθοθίομθβ πϑατιδοθγη ἸΏΟΥθ05. ἴθ ἀϊοοιητιθ, ᾳισδᾶ 



ΒΙΒΆΙΟΝ, 842 

ἘΔ. ΟΒματι, ΨΊΙ. [5, 4.1 ἘΔ. Ῥαῖ, 11. (ὩΣοό.) 
Δ 95. ΄ 7 ἵς Ἂ : Ζ΄ , Ε) ͵“ 
ἔστ᾽ ἂν μηδέπω βλάβην αἴσϑητην ἐνεργείας τινὸν ὕπερ δ 
ξωνται" πολὺ. δ᾽ ἐν ταύταις ὑπάρχειν τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἦτ- 
τον, ὡς ἂν ἵκαγὸν ἐχούσης διάστημα τῆς νοσώδους ἁ ἀμετρίας 
παρὰ τὴν ἀκριβῶς ὑχιειψὴν συμμετρίαν" ἂν τούτῳ. δὴ παντὶὴ 
τῷ πλάτει τὰς τῶν ὑγιαινόντων συνίστασϑαι διαφοράς". 
ἐν δὲ τῷ μετὰ τοῦτο, τῷ τῆς αἰσϑητῆς ἀμετρίας, τὰς γό-: 
σους, ἄχοις ἂν ἐπὶ ἐκείνην ἀφίκωνται τὴν ἀμε[Α]τρίαν, ἥτις 
ἤδη φϑορὰν ἐργάζεται τοῦ μορίου. οὗ γὰρ “δὴ μέχρι 7ε παν-- 

τὸς στεγνοῦσϑαΐ τε καὶ μαγοῦσϑαι τὰ ΤῸ ζώων σώματα 

πέφυκεν, ἀλλ᾽ ἔστι τις κἀνταῦθα ὅρος, οὗ περαιτέρω προ- 
.«. 3 - 2 " Ἵ 7 Ἁ “ ΕΣ 

εγϑεῖν αὑτοῖς ἄνευ διαλύσεώς τε. καὺ φϑορᾶς ἀδύνατον. 
ς ι ν “ » “ ΄ ΤΡ τ .» 
ἢ μὲν δὴ τῶν. ἀπαϑῶν στοιχείων ὑπόϑεσις ὧδε ἔχει, 

Τῶν δὲ πάσχειν ὑποτιϑεμένων αὐτὰ, “αὶ μέντοι καὶ 
»-“» » 27 τ ͵ 2 «ἱ « 2») 

δοᾷν εἶς ἄλληλα, καὶ χεράγνυσϑαι δὶ ὅλων, ὅσαπερ ἂν 
ὑπόϑηταί τις εἶναι τὰ πρῶτα στοιχεῖα, τοσαῦτα ἐξ ἀνάγκης 
ἐρεῖ καὶ τὰ πρῶτα γοσήματα. φέρε γὰρ εἶναι τὰ πρῶτα 
στοιχεῖα τέτταρα, τὸ ϑερμὸν, καὶ τὸ ψυχρὸν; καὶ τὸ ξηρὸν; 

τλδ  Τ6 Πταιγὶ Ῥυπιοξζοιῖ5 ΑἸ ἰσπἦτι5 Ἰαθῆουθπι οθβοονίπξ; [66 111 18 

᾿ Τα] ατι οἵ πα ρῖ8 οἵ πυΐπτι5 ἐστ ο 6, 8660 πὶ, (ππδη τη σιαχ ΜΈ 

ἐπίθυναϊτιηι 40 ἱποοιητηοδεγδέουδ τπουροία δα δχααίο [2-- 

πᾶχη ΘΟτΠ οἀογ δ οποιη, ἴπ ΠΟ ἐοία Ἰα ὑπ τη6 [ἀπουτιτα ἀ1Ὲ- 

ξεγϑηίίαθ οομπηϊαηϊ. ΑἹ πὶ αἰΐογο ἱρίαπ [ρα παρ η , ἰπΐθυ-- 
ψ 4110, ᾳποά [δ 6115 68 Ἰποοχατποάογίϊουβ, τπουβὸβ 00Π0- 

φαγητιβ, ἄοτιθο 86 ΠΠ|ᾶυ ἀενθπουῖηξ ᾿ποοτηγηοδογαί θη, απᾶο 

Ἴάτὰ Ῥαγ 5 οονν τ ρ σπδηι προ! ε, Νδαθθ πῖτη ἀπ ΑἸ τιτα 

σοΥρόῦα αποσάπηαθ τηοᾶο Αβτϊηρὶ ἀπΠαϊάνίαπθ [παρίθ παΐατα 

Ῥο[υπΐ, [εα 6 φαϊδανὴ μἴο ξουττηῖι5,, τ] τὰ χαρὰ τρία οἰΐτα 

ΗΟ το πθτ σΟΥ ἀρ οπθιηατια ῬΤΟΡΥΘΑῚ ποατιθαπξ. Αἰάῃθ 

μαθὸ ῥῬγοΐβοίο ἐπιρδε πηι δ] οπίθηξογατι Γαρροῆτο ἀΐα [ὁ 

Βαβθοῖ: : 
Οὐΐ νότοὸ ἱρία ρα! οἱοπιθπΐα, ΠΗ] οαπ6. ταΐητβ᾽ ἴπ [8 

Ἰῃνίοδηη ΔρΌ} 6, δὲ ΡῈ. [6 ἑοΐα δον! 6 ΥἹ 80. Του ρογαν! Γαρ- 
Ῥομτιπΐ, σοῖ δόγαπ δἰ τιῖβ ῥυθα 6Π ο]θπθπΐα Γαρρόίαθ- 

τς, τοιάδτη ρεῖμηοβ ἀποαᾳαῦθ ἡποῦθόβ πϑοϑίϊατίο οου ἐπε, 

Νατῆ οοποοράςρ, ῬΥη18. οἐοιιοηΐα ο[6 ἡπιαίπιου, οαἸ ἔπτη, ἔγιοὶ-- 
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καὶ τὸ ὑγρὸν, ἐκ τούτων δὲ κεραυνυμένων ἀλλήλοις συμμέ- 
τρῶς μὲν. ὑγεδίψειν. τὸ ζῶον; ἀμέτρως δὲ γοσεῖν. ἔσται 
δὴ πκαὺ τὰ πρῶτα γοσήματα τέτταρα; τό 8' ὑπὲρ τῆν. κατὰ, 
φύσιν συμμετρίαν. πρῶτον ϑερμὸν, καὺ δεύτερον τὸ ψυχρὸν, 
παὺ τρίτον τὸ ὑγοῦν, καὺ τέταρτον τὸ ξηρόν... αὗτάι. μὲν 
καὶ αἷ. κατὰ τὴν δευτέραν ὑπόϑεσιν. νόσοι τῶν ὁμοιομερῶν. 
ὀνομαξομένων. σώμάτων, ἃ δὴ: καὶ τελέως ἅπλᾶ φαίνεται. 

Τὰ δὲ τῶν. συνθέτων ὃν ἡμῖν. ὀργάνων »οσήματα χοιγὰ 

τῶν ὑποθέσεων ἑκατέρων ἐστίν. ἐπέλϑωμεν οὖν καὶ ταῦτα 
διὰ βραχέων, αὐτὸ τοῦτο πρῶτον ἐπιδεικνύντες,. ὅπως ἐστὲ 
κοινά, δεομένου δὴ σαντὸς τοῦ ἤρὸς αἴσϑησιν συνθέτου, 
σώματος, ὃ δὴ καὶ ἀγομοιομερὲς ΓΘ ΞΗΙ εἶ μέλλοι κα-. 

λῶς ἐνεργήσειν. ., οὔτ ξξ οἵων ἔτυχε. συγκεῖσθαι μορίων, τῶν 
ἁπλῶν, οὔτ᾽ ἐξ ἀριϑμοῦ τίνος ἢ μεγέϑους οὐ προσήκον-. 
τρβ,. οὔϑ' ὃν ἔτυχε τρόπον συνϑέσεως ὑπάρχειν » ἐν τέσσαρσι 
τούτοις γένεσι τὰ τῶν ὀργάνων ἅπάντων ἔσται γοσήματα: 
διάφοραὶ δὲ καϑ' ἕκαστον γένος αἵδε. χατὰ μὲν τὸ ποῶτον.. 

πα, Πόοοτμη, δὲ πτιπηϊάτιτη 3. 6χ ̓ ήδαπθ Ἰηΐου (6 ἐοιαρο  αἴσ, 

φουμηοἄογαΐο απΐάθηα, ἔαηλδαῖθ ἔστη αὐ], Ἰποοτηχποάοταϊθ 

ψϑῦο, δεργτοίασο, ἙἘγππὶ ἀποίαα Ὀυίμηΐ τπουδὶ απαίπου:, ρτῖ- 

τὴῆτιβ οαάππα Ῥυδθέθχ. πιααταῖθπι οομαμηοἀοταίίομθιη; θουμ- 

ἀπι5 Φριοίάνπα; του 5. ππιυΐατιηι: «πδυΐα8. ἀθιηταμ. Ποοῦτη, 

ἯΙ [Ὀπιξ ἐκ ἰδοαπᾶβ Γαρροπίξουϑ πον] ρδυξθτη, αππαθ Πη}114-- 

768. Δρρδ!]δηξαν, δἴαιθ ΠπιρΠ 665. ομαπίπιο σομρίοἰτιπξαν, 
᾿ς Ὀοιῃροβίοχαμ, ψΈῦῸ ἴπ το ὲ5 ΟΥ̓ΡΔΤΟΥΤΙΤ τπουθὲ τπαῖτῖ-- 

46 Γαρρο[ίίομπί σομπιμλταφβ οχίβιιηΐ,. Ηοβ ἱρίξατ ρϑτοὶβ ρεῦ- 

ΘαΡΡαγηῸ5, οἱ Ποὺ τρίτα ἱ ἴπ ρυΐυνῖθ, φποτηοᾶο, ἢπξ δοχημητίπ68; ' 

ἀδμιοηγθηλαθ. Οπθτῃ ἴαυθ ορογέθαϊ ΘΟΥΡτι5. ογηπθ δᾶ ἴθη-- - 

ἔαμν φοταροῆξαπα; αποάᾳτιο. ἀΠ{Πτη]ὰγ 8 ἀρρ ται, Πα Ῥυοθα 
ἴμα5. δαποιίομθβ οἱίϊασταη ἢδ, το Χχ φαδ]! αδουπαπο, α 

βου, τα]οντς, ῬαΥ Ρα5 βυηρΠοῖρτιβ, ἤθαπθ εχ δ]ίατιο ππγηθγῸ 

αὐΐ ταδστίτιίπιο, χιομ οοπρτποηΐο σου Πιξαΐ, Ὥρατιθ ξογξαϊίιπς 

“μππο [6 οομῃρο ομΐ5. πηοάτπη, ἕὰ, ἀπαίπον δῖ5. βρομουῖθα5 

ΟΥΒΘΥΟΥΤΠ.. ΟΠΠἾι Π1. ΘΥΤητΕ ΧΠΟΥΌΙ.. ΑἹ ΠῊ ΠΌΤΟΥ τ}. σΘΊΛΘΥ ΠΤ 

ἰπαο. πππὲ αἰ ον ομξίαθ: Ῥυτη αὐ άθμ. ΒόποΥυῖ5, ΘΠΔΥΤΑ, 4απιηῖ: 
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ῥηϑὲῤ, ὅταν ἤ προσήκουσα μορφὴ τοῦ μορίου διαφϑείρη- 
ται; ἢ σχῆμα μὴ δέον, Ἶ “οιλότητα λαβόντος, ἢ ἢ πόρον; Ἶ 

τε τούτων ἀπολέσαντος, ὧν εἶναι δέον. ἔκ τούτου τοῦ 7έ- 
νοῦς ἐστὶ καὶ ἥ τραχύτης αὐτοῦ καὶ ἢ λειότης οὔ πῤοση- 
πόντως ὑπαλλαττόμεναι. ἂν δὲ τῷ δευτέρῳ γένει, τῷ κατὰ 
τὸν ἀριϑμὸν τῶν ἁπλῶν καὶ πρώτων μορίων ; διττὴ ψΟσΉΞ 
μάτων ἔσται διαφορὰ, ᾿ἤ ἐλλείποντός ἩΡῸς ὧν εἶγαι δέον, 
ἢ πλεονάζοντος ὧν οὐκ εἶναι δέον. καὺ μὲν δὴ "ἄν τῷ 

τρίτῳ γόγει, τῷ “χατὰ τὸ μέγεθος , ὁμοίως διττὴ νοσημάτων 
'ξοταὶ διαφορά: μεῖζον γὰρ εἴτε γένοιτο, δεόμενον. ἔλαττον 

τὕπάρχειν ᾿ ἢ αὖϑιο ἔλαττον ἀποτελεσϑείη, μεῖζον εἶναι δεύ-- 

μενον, οὖ ὀρθῶς: ἂν ἔχοι τὸ σύμιταν ὄργανον. ἂν δὲ δὴ 
τῷ λοιπᾷ γέψει τῶν νοσημάτων, τῷ “ατὰ "τὴν σύνϑεσιν, 
ἤτοι τῆς κατὰ, φύσιν. ξξαλλαττομένης ϑέσεως, ἢ τῆς πρὸς 
ἄλληλά τῶν μορίων ποιγωνίας, αὖ διαφοραὶ συστήσονται. 
ὥσπερ δ᾽ ἐκ τῶν ἁπλῶν σωμάτων ἕκαστον τῶν πρώτων 
ὀργάνων. ἦ κατορϑοῦται σὺντιϑέμενον ἢ διαμαρτάνεταί, 

καὺ ἔχ τούτων αὐτῶν. τό 9᾽. ὑγιαίνειν. ὑπάρχει χαὶ τὸ. γο- 

᾿ἀδοθηβ ρα εῖ5 σοἠΠούτηβιο Ἰαϊείαοίάϊα ἔπ } 1; απὶ ἢ σύνατα, ποῖ 
Ἰάοηθαμι; δα οαντίαίθηι, δὰ Ὁ τηθαύτι ᾿ΔΟοΘρου , δαί: ΠΟΥ 18} 

αἸφυϊα Ῥογάϊονῖε, 4π48. αἀοῇα ορογτέοραι. Ἐσ βοο δϑποῦθ 

αποσαθ {π|ΐξ ΔροΥυτία5 Ἰρῆτι8. δὲ Ἰαθύ τα8 ᾿ππάθοθηΐθυ. ἱπιτατιΐα"- 

᾿ἴαο.  Θθοαηα! νΟΥῸ βοπουῖβ, απο ἐπ ΠηρΠοίπην ρυϊπιδυτιμι-- 

46 Ῥαγσπη Ὡτενὸ οομ πδίαν, ἀΠΡΙΘα δυὸ τπου θοσαΐ ἀ11:- 

Τουθαΐία, τ δἸτοττιβ γαῖ, αθαῖα ᾿ποῃ6 οοπρυτιορεαΐς. Ῥϑμαχία, 

δατὶ Τ6ὶ τηϊηῖπτια πιβοοατίαθ Ἐστιρογαπῖα. ΘΡΗΪ σαοάπα 56- : 

ΘΥῖβ, «ποῦ δᾷ γηδρυϊἐπαίποιη Γρθοίαί, δι ον. ἀΌρΙ6Σ α1- 
ξδγοπίλα, 5 «χα δήϊπη τηα7α5. ἱπουθνοσῖί, ᾳποᾶ τηΐπτιβ 68 

ορογχίθαϊ, απξ δοπέρα τηΐτιτιβ Θαίουϊ, χαρᾷ συδηδίτιβ 66 86- 
οοραΐξ, ποιμιααπαι τϑοῖθ ἴθ παρπουῖξ τουϊψοῦ Γατα οὐραπτι: 

ῬοΙ τ ἀθμνπτῆ ρϑηδυῖβ ἡπουβουθτα ἢτσποίτταθ πὲ πὶ Πα ἃ 

ΠδδαχαΙ [δἀς ἱτηγητείαίο, ατιΐ Ἰηϊου αν θαΐα ραυεϊσχη Ἰηΐον ἴδ 

ἐοοϊοίαϊς ἀΠουθηξῖαθ σου ἢ πτοπέπσ. Οπεοιηδδιποάμππι. 41-- 

τότ 6 χ ΒΡ] ΟΡ 8 ΘΟΥ̓ΡΟΥΊ15 τπυπήλατιοάαπθ ΤΥΙ ΠΟΥ ττη. ΟΥ̓́- 

δαποχτηη τοὶ ἱπξορυδῖη ψ6} νι ἀΐαπὶ Πποίπνδηῃ ΓοΥτύαν, αἷν- 
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σεῖν, οὕτω πάλιν ἐξ αὐτῶν τοὐτῶν τῶν ὀργάνων τῶν 
πρώτων τὰ δεύτερα συνίσταται. μῦς μὲν γὰρ καὶ φλὲψ 
παὺ ἀρτηρία τῶν πρώτων ὀργάνων : δάκτυλος δὲ τῶν δευ-- 

τέρων, καὶ τούτου μᾶλλον ἔτι ποὺς καὺ ποδὸς τὸ σχέ- 

λος. καϑόλου γὰρ, ὅσα μὲν ἔπ τῶν ὁμοιομερῶν συνελϑόγ-- 

τῶν ἐχένετο μιᾶς ἐνεργείας ἕνεκεν, ἂν τοῖς πρώτοις ὀργάνοις 

ἀριϑμηϑήσεται , τὰ δ᾽ ἔ» τούτων πάλιν συντιθέμενα, κἂν 
ὅτε μάλιστα μίαν ἐργάζηται τοῦ παντὸς ὀργάνου τὴν ἐνέρ- 
γείαν, ἔν τοῖς δευτέροις τετάξεται. τὰ δὲ αὐτὰ ταῦτα 
«αὶ τούτων. τῶν δργάνων ἔσται νοσήματά τοῖς ἐπὶ τῶν 
τρώτων εἰρημένοι. [5] ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ὀργάνων τῆς 
διαφορᾶς, ἐν. ἑτέρῳ διήρηται λόγῳ τίνα μὲν ἀκριβῶς ἔστι 
τὰ πρῶτα, τίψα δ᾽ ἐπὶ αὐτοῖς δεύτερά τε καὺ τρίτο καὶ 
τέταρτα τίϑεσϑαι ἐπροδΊτον.. ἔνια γὰρ πῆμ τερϊεε τοῖς 

γνωρίοσμασιψ, ὡς κκροὺ πρῶτα δοκεῖν εἶναι. χαὶ δεύτερα. 
δεῖται δὲ οὐδὲ ὃ 7ε παρὼν λόγος τῆς τοιαύτης ἄκριβολο- 
γίας᾽ εἷς ἕν δὲ τοῦτ᾽ ἐν λύτο; ἀξιῶ, εἴϑ' ἁπλοῦν ἔστιν 
ὡς πρὸς τὴν αἴσϑησιν, εἴτε σύγϑετον τὸ μόριον. τοῦ μὲν 

αὅ6 6Χ [18 ἱρῖ|5. Γαηϊξαβ ατΐ ὙποΥθη5 Θσ 1, πὸ στ [π5 οχ ἱρῆβ 
Ῥυπηῖθ οὐραυῆῖβ (δουπᾶα σομείτιπιΐασ. ΜΓ ΟΌΪ5. θεθιμῖχη, 
ψϑπδ δὲ. αὐίδυῖα Ὀυϊποστιπι [απ οὐραποόσταη, ]σιίπι5 (Θοτ1-- 

δογυμα, δὲ Βοὺ τπᾶρὶβ ϑαπι 0689), δἵαπο ρϑᾶβ ὑπᾶρὶβ ΟΥΤ8. 

ΝΝαῖτα ἴπ τηνουίατη, ἀπαθοισπ 4116 ΟΣ. Πυη1] ΑτΊ 15 ρατΡτι8 οοπ- 

ΒΥ 5 τιππ5. ἕαπιοοηῖ5 ρυαῦία Ῥυοογθαΐα Γπτΐ, Ἰαΐον ῥυῖ- 

τᾶ. οΥβᾶπα Ὡτπποτ αΡ πΐαυ, (πᾶ σΕΓῸ τυ [ἄχη 6 Χ 1115. σογη 

Ῥοπαμίμ, οἰπδτηῇ ἀπάτη απ|81ι. πδ΄ ΧΊτα Θ᾽ ΟΥ̓ΒΔΏΪ ΤᾺ ΠΟΙΟΥΘΠ, 

“ορδαπέν ἐπίον Γδοῦθᾶδ ογαϊηθ σοΠοοαθαπμέαγ, Πάρηι. ὕοχο 

δὲ ποχτπι ΟΥ̓ΡΘτΟΥ τα αὐττέ ἹποΥ οἱ, αἱ ῬΥ̓ΠΠοΥπι 68 οπιοτ" 

τὰ ᾿παῖ, 864 ἀδ οΥραιιόυτηη αὐ ἐπ 1118. Δ110 1 ΠΡτο α1{- 

Γουτέχστθ, {86 τἰγηΐγττ ΘΡΓΟΙἐ6 Ῥυΐπια ἤπί, οἵ ρος μᾶθο 

ἴδοπηάα οἱ ἕθσξα δὲ φβαγία οΟ]]οΌδΥ1 σοπνθηΐαΐ, Νουα α]]ὰ 

Βασίάδυι αὐναπο Βαροπὲ ποία8, πὲ ἔστι ρχῖπια, ἔπαι Τδοπηθα 

6" Ὑἱάσανέην, ΑῈΈ ῥυδοίεβ οὐδο δ᾽ αβίμοαι δοσπγδῖα ἔτα:- 

εἰαΐζουθ ποῖ ἐπᾶῖσοῖ, Α 1ᾶ ἑαπῖθ πππμὶ Γρδοίατδ νι; 

8 ἤπηρῖοχ χπορᾶ [θηΐη; 4ῃ οοτηροίία δὲ ρᾶτθ. -Θμαρῆς- 
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ἘΠ: Ομᾶτε, 1. [5.} Ἐᾶ, Βεῖ, Ππ||. (20ᾳ,} 
γὰρ ἁπλοῦ τὰ πρῶτα ῥηϑέντα. νοσήματα τῇ διαφορᾷ τῶν 
φυσικῶν στοιχείων εἰσὶ διωρισμένα, τοῦ συνθέτου δὲ τὰ 
δεύτερα, κοινὰ τῶν ὑποϑέσεων ὑπάρχοντα. γένος δ᾽ οὖ- 
δέν ἔστι γψοσήματος οὔτε ἐν τοῖξ ἁπλοῖς σώμασιν οὔτ᾽ ἐν 
τοῖς συνϑέτοις ἴδιον ἑκατέρων ἡ γὰρ τῆς διαιρέσεως μέ- 
ϑοδὸς ἐνδείενυται τὸ ἀδύνατον᾽ ἄλλ᾽ ὃν ἔτι ἐστὲ ποιγὸν 
ἁπάντων τῶν σωμάτων καὶ τῶν συνθέτων, εἴτ οὖν τῶν 
πρώτων ὀργάνων, εἴτε καὶ τῶν δευτέρων, εἴτε καὶ, τῶν. 
τρίτων ὑπάρχει τὸ γῦν λεχϑησόμενον. μέϑοδος δὲ καὶ 
τούτου τῆς εὑρέσεως τὸ κοινῇ πᾶσι τοῖς εἰρημένοις ὑπάρ-- 

χον μορίόδις. εἶ γὰρ ὑπάρχει τι κοινὸν αὐτοῖς ἐν τῷ πατὰ 
φύσιν ἔχειν, ὡς ἐνέργειαν ἤ χρείαν τινὰ τῷ ζώῳ. παρεχό- 
μενον, πάντως δήπου καὶ διαφϑειρομέγνου τούτου κοινὸν 
αὐτοῖς τι καὶ νόσημα συστήσεται. τί δὲ τοῦτ ἔστι τὸ 
πᾶσιν ὑπάρχον ποιγόν; ἕνωσις τῶν ἰδίων μορίων, ἧς ἕκα- 
στον μεταλαβὸν ἕν εἶναι λέγεται καὶ μίαν ἐνέργειαν ἢ 
χρείαν ἀποτελεῖν. εἶ δὲ καὶ ἥδε λύοιτο πατά τι, νόδος 
καὶ τοῦτ᾽ ἔστι τοῦ μέρους. οἷον δέ τὶ καϑ' ἕκαστον τῶν 

οἷβ' δἴθηϊην ῥραγῈ8 ὈΥΐηὶ ἀἸΌΣ: ΠΟΥ ΟῚ πιαίατα]τιτη Θ᾽ θπιθπ ξοΥΤτ 
ἀἰβδυοπῆα ἀοδητη Γαπΐ, ΔΑ σομπηροβίαιι δαΐοπι ρδυΐθηα [ς- 

Θαμαι [ρθοΐαπΐξ, «υϊ υἰτίαπθ ἐπρρομ Ομ [πιὸ ΘομημΠηθβὲ 

ΝΌΠ.. γΘΥῸ τι Σ] ρϑπτβ 61, πθαὰθ 1 ΠιηρΠοίρτιβ οουροτ-- 
Ἀα5, τιΘαπ16 1π Θοιηροἢ 85, ποῦ δὲ υἰείδηπο ργορυίτα, Ὁϊ1- 
νἱποιῖβ ἢ φαϊάοχη γαϑίποᾶτβ 14 ἤουὶ ποι ροῖδ ἄθπιοη ἔτδί, 
Αἴ ππὰβ δ; ργυδοίθυθα του 18 Οπηηΐθτι8 ΘΟΥ ΡΟΣ Ρ5 ἔπιπν ἤτα-- 
ῬΒοῖρπ5, ἔπτα σομηρο 18 ΘΟμμητ1115, ἤνα δα ρυπσα πὶ οὐ-- 

Βάγια, ἔνα [ξοθπάα, να ἕθυτία, 7ατα πῦις ΘχρΠοδηᾶτιθ, Αἕ 

Βιυήτιβδ06 Ση Πα ΠΟ Π18 ἹΠΟΥὮΣ νία ΕΠ, φποα οτηπίρτιβ ἀ [15 ραγεῖ- 
Ῥὴ8 οοχηχητηῖίον ἀδίατ. 58: πα φηΐτη 1ρΗ8 Γδοιπἀτιτη ταῖπι- 
γάτα [6 ἨΑΡοπεθτ8 1πΠῈ δοχηγήπηθ, αποᾶ δηϊπηδυϊ {πποίζο-- 

Π6Π1 δαὶ τι ΔΠ]ατιθηι ρυϑοῆοί, 14 ργοίδοϊο ἢ Ῥτουίαϑ υἱ- 

Ἐϊθίτα, ΘΟ μη .η111115 φατάδη} 1 Δρἢ15 ἸΔΟΥ͂ τι5 Ομ ποίπισ. ϑᾷ 

αυα μοῦ, 4φυοά ομιπΐη8 σοχηπίαμθ ἐσθ υϊξαν 2 Ῥγορυίαντη 

Ῥατίζαμη τέαβ, πὰ τπιπτπηαποάατθ ργαθαϊπηηι ταγαπι δἷϊα 

δ ππᾶῖῃ ἑαποποπθη {ατηνθ ρϑυοονα ἀἰοίίαγ. Ηδθο ἢ πᾶ 
Οοοδἤοπθ [οἰναΐαν, 1ἃ ρϑυῊβ Ἰθουραδ εἢ. οτιαῖβ σοσο  πο- 
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"ἘΔ. Ομασε. ὙΠ. [51] : ες ἐ658. 8ὲ0 τι: ̓ ῷοο2 
μορίων ἥ )όσος ἥδε κέκτηται τοὔνομα; μικρὸν ὕστερον 
ἐροῦμεν, ὅταν χαὶ τὰς τῶν εἰρημένων γενῶν διαφορὰς εἷς 
τὰ «κατὰ μέρος εἴδη διελώμεϑα. 

Κεφ. ἐ. Καὶ δὴ ποιῶμεν ἤδη τοῦτο, πὸ» ἀπὸ 
τῆς προτέρας ὑποϑέσεως ἀρξάμενοι. δύο οὖν ἂν ταύτῃ 
τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων ὑπῆρχε νοσήματα ἂν πόρων ἄμε. 
τρίᾳ συνιστάμενα, τὸ μὲν εὐρύτης τις αὐτῶν οὖσα, τὸ 
δὲ οτεέχνῶσιο: ἑκατέρου δὲ τούτων ἦ, διαφορὰ διττή. 
στεγγώσεως μὲν οὖν συνίζησίς τε τοῦ σώματος εἷς ἑαυτὸ 
πανταχόϑεν, κπαὺ αὐτῶν τῶν πόρων ἔμῳθύξιο" εὐρύτητος 
δὲ τοῦ μὲν σώματος εἷς πῶν μέρος ἔκτασις, αὐτῶν δὲ 

τῶν πόρων οἷον ἀγαπέτειά τις οὖσα ἐχπτώσει τῶν στοι- 
χείων, ἃ δὴ καὶ χυρίως σώματα προσαγορεύεσθαι φασὶν 
ἁπλᾶ τε καὶ πρῶτα ὑπάῤχοντα᾽ τὰ γὰρ ἔκ τούτων συντι- 
ϑέμενα συχερίματα καλοῦσιν. ἔπὸ δὲ τῆς δευτέρας ὕπο-- 
ϑέσεως ἥ διαφορὰ τῶν ,"οσημάτων διττὴ τυ͵χάνει, ποτὲ 
μὲν δὴ ταῖς ποιότησι μόναις ἀλλοιουμένων. τῶν. ὁμοιομερῶν 
σωμάτων, ἔστιν ὅτε δὲ: δυείσης εἷς. αὐτά τινος οὐσίας τὰς 

ἘΊΘΙΙ. ΠΠρΙ]18 ἴῃ Ῥανθρυι5 Ηἷο τηουθαβ. [ον αἴπιν", Ῥδιϊο᾽ ροῖ: 

αἰοθηχαβ, τιθὶ ἀϊοΐον τη σθηθστηη ἀΠ Υ θα ἢ145. ἴῃ Ὡς Ῥαγπ-- 

ὍΠΠΑΥ 65. αἰ νἹ ΘΥἹτητί5, ἼΥ ΤΥΝΣ 

Οαρ. . Αἴφᾳαθ ρῥγοΐβοΐο 141} 78τι ΤΌΤ Γα5. ἃ ῬΥΪΟΥῚ ἤρα 

φοπίῆοπο ἅπιοῖο ϑχοσαῖϊο τποϊϊοτητν, το ἰΐδατια ὃς: μδὸ (ωρ-:- 

»ο εέοτιθ ᾿υνλϊαυίαγη θυ πατι ὙποΥδὶ ῬοβΤ Γππΐ; (01 ἐπὶ τηθά- 

τατίχα, ᾿πποοτηγηο ογαϊουθ οομπῆῆιπί, ὕπεβ απαθάδπι ἱρίο- 

σύμγι πυθαξχοζσν ἀἸ]αϊαῖλο 6, ΑἸΐοΥ αἴ ριοο. Τ]γίαβατιθ ὑθγο 

βογιτα αἰ Πα θηΐα, ἄπιροχ. ΑΠυτοοη5 αὐἹάθπι ΘΟΥ̓ΡΟΥῚ5 τις 

ἀἴατὰθ ἴῃ [6 τρίπτη οοπῇάθην5. δηραίία, δἴααθ ᾿ρίογατη τηδα- 

ἕαπτη ΟΡ ἤτποο. Πα αΐομ8 σΌΥῸ ΟΟΥ̓́ΡΟΤΙ5 ἀποία 1η- οχῆ- 

πθὰ Ῥαγΐθα οχίθμπο; ἱρίοναμῃ ταθαίπιτιην σϑῖ τ ατιϑοᾶδηι 

Ἰαπίταβ 6 Ῥυοοίοπίία ᾿δἰθυαθαξοντ, 4.86 ΘΟΥΡΌΥΔ ῬΥΟΡΥΙΘ 

ὉΡΡΘΙΠαΥῚ αἰονογαπΐ, ἀαῦτι Πιηρίιοῖα δ Ῥεΐπια ἤπί, ἸΝαπ 

4π86. 6χ μεἷβ οοχηρομτξαν, οοπογοῖα νοοαπί. Ῥοῦτο δχ [δ - 

οὐπᾶδ Γαρροῇοτς ἄἅπεθ [απ τπουβθοόντμῖι ἀπο θητῖαθ: 9727, 

ἀπτ Πηλ]αν 65. ραυίδβ [0115 Ὁπι ΠΑ ΠΡ 118. ΔἸ θυ δι ΐπι": ρο 6 γ207., 

ἀππηι δᾷ 1ρία5 ραγέθε δϊηαα [αθἤαπτα αἰοιί5 ργαθᾶϊία «611- 
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ἘΔ. ὍΒατι, ΨΙ. [5. 6.] : ἘΔ. Βαῖ, 111. (Ωοο, 301.) 
εἰρημένας ἐχούσης ποιότητας. ὁ μὲν δὴ δεύτερος τρόπος, 

ὄγκον περὶ τοῖς σώμασιν ἐργαζόμενος » ὅπ οὐδενὸς ἀγνοεῖ- 
ται τῶν ἰωτοῶν, ἐρυσιπέλατα γὰρ, καὶ φλεγμοναὶ, καὺ 
οἰδήματα, καὲ φύματα ; καὺ φύγεθλα, 'χαὶ χοιράδερ, ἔλε- 
φαντιάσεις τε χαὺ ψῶραι, καὶ λέπραι, καὶ ἀλφοὶ, καὶ 

᾿σκίῤῥοι τούτου τοῦ γένους εἰσὶν, οὐδένα .λαϑεῖν δυνάμενα. 
τὰ δ᾽ ὃν τῇ τῶν ποιοτήτων αὐτῶν μόνῃ δυσκρασίᾷ. 
(.ο1) συνιστάμενα γοσήματα δυσφωρατότερα ; πλὴν εἶ" μὴ 
μεγάλη ποϑ' ἥ τοῦ μέρους εἰς τὸ παρὰ φύσιν ᾿ἐκτροπὴ 
γένοιτο. τηνικαῦτα γὰρ ἅπασιν ἤδη γνωρίξεται ῥᾳδίως, ἐπὸὺ 
μὲν ὅλου τοῦ σώματος ὀνομαζομένη πυρετὸς, [6] ἐπειδὰν 
τὸ ϑερμὸν κρατῇ, καὶ πατὰ τὰ μόρια δ᾽ ἐναργῶς ξνίοτε φαι-: 
γομένη. “αὐ γὰρ καὶ σπέλη τοῖς πλείω περατατήσασιν ἀήϑως; 
καὶ χεῖρες, ᾿ εἴ τις. ταύταις πονήσειεν ἐπιπλέον, ἢ ξρέσσων; 
ἢ σκάπτων, ἤ τι τοιοῦτον διαπραττόμενος; ξναργῶς φαΐ: 

ψονται ϑερμότεραι καὺ αὐτοῖς τοῖς κάμνουσι, καὺ τοῖς 

ἔξωϑεν ἁπτομένοις αὐτῶν. ἔὰν μέντοι τις 07κός μέγαξ 

προσγένηται τοῖς μορίοις, ἐπιῤῥυείσης τινὸς οὐσίας. αὐτοῖδ 

Ἰαῖρτι5 Πταῖ, Αἴσπο Βῖο Γοσαπτιβ τηοᾶπ5, (ποῖ ἔππου θη ἴπ 
ῬΑΥΡὺιβ ῬυόοΥθαυ 6 ποηλο χποᾶϊοπβ ἱσπογαῖ, Ἐ θη ἔυυρ6- 

Ἰαΐα, ῬΗΠΘρτήοηδθ, οεἄεμιοΐα, Ῥηγηιαΐῖα, ΠΥ βθίμ]α, ἢγαμηαο, 

Εἰερμαπείαῆϑβ ),, [ρΑὈϊ65,, Ἰθργα; υἱπΠσίηθ5. δ ΓΟ Βα]π5. 

Γαπὲ ροπουῖίβ, ααἱ πιόγϑὲ τιϑγαΐηθην Ἰαΐθυα ροίιηξ, Ψογιπαι 

41 ὙπΟΥΡῚ ἴῃ [0186 «ια]τ αἴπαγη Τρίαγαγα 1 θυαρουῖθ σου πῇ Ππαπξ, 

ἀΠΠοΠ1π8 ἀορυθμθπατιηξαν,, τῇ πηᾶρτια ρατί8. ᾽πὶ Πδέατη νἱᾶ6- 

Πιοδὲ Ῥυδθῖου παΐσγϑτη θυθυῇο 18οΐα ποτ, Ταπο οηΐπι ᾶτα 
Ὁ οὐπηΐθηι5 ἔλοῖ]6 οοριιοίοιιν πα ἴα ἰοΐο φοῦροτο ἔξθοτὶβ 

ΔΡΡΕΙΠαἴτν, «απγη  ΟΔ]ΟῸΥ δχπρουεῖ:; ἴπ ῬΑΥΡῚ5. σ Ὸ ἱπίουτ ὦ 

ἄστη οἴἕατη τηδπϊοῆς [6 Ῥγυοᾶϊ. Ἐτοηῖτν δὲ ὀστιτὰ 115,. (τ 

ΠΡοτα]ῖτιβ ρυδϑῖθυ. οοπ πε ϊπιθμα πη] αν ουπε, δἕ τπδτιτ5, ἢ 

4τ|8 645 ῬΠΠΥΤηλα ΘΧΘΡ ΟΠ ΘΥΪ , ἀτις ΥὙϑιηϊσαυᾶο, δπΐ Τοάϊοηᾶο, 

δαϊ 4] πα Ἡυ αβηι αι! ἔδοϊοπᾶο, τηδυλέθ το οΔἸ] ἀϊουθα. ἀρΡ04- 

τοηΐ ἔπη ἱρῇ5 ἸΔΡουδηΐθτι5, ἕπτ δχίθυμβ, 41 608. ἐθέσο-: 

τὶ. 851 4118 Θιηΐηι τηαρυ8 ἰατιοῦ ραγεριι5 δἀηαίοαϊαν, 6Χ- 

ἰουῖπ8. ἐρίι5. αἰ Ππιθηΐθ Γαραυ δ ααδᾶδηι οαΠ18α, 15 6χ [δοστι-' 

ΒΒΕ ΘΟΛΤΙ(ΕΝΤΙΒ τομ. Υ.- 
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ἘΔ, Ὅπατῖ, ΨΙΙ. [6] ᾿. ἙΔ. ΒΓ, 111. (ῶο1.) 

ϑερμῆς» ἔκ τῆς δευτέρας ἔσται διαφορᾶς τῶν νοσημάτων. 
ἔκ δὲ τῆξ πρώτης ταῦτά τε πάντα τὰ νῦν εἰρημένα καὶ 
ἢ καϑ'. ἕν ὁτιοῦν μέρος, ἢ τὸ σῶμα. τοῦ ζώου σύμπαν;. 
ἢ ἐξ ἐγκαύσεως ἡλίου, ἢ παρὰ πυρὶ ϑάχψεως ὕπολειπο-- 
μένη συνίσταται διάϑεσιο, οἷαι καὶ αἵ τυφώδεις καὶ πυ- 

ρετώδεις. ὀνομαζόμεναι. , τοῦ δὲ ἐναντίου τῷ ϑερμῷ φοσή- 

ματος τοῦ ψυχροῦ περὶ μὲν τοῖς ἄκροις ἐναργῶς ἥ διά- 
ϑεσιδ συνίσταται. πολλάκις οὕτως, ὥστε χαὶ ἀποπεσεῖν αὐτὰ 

γεμρωϑέντα, περὺ δὲ. τῷ. σύμπαντι. σώματι, οἵα τοῖς ὅδοι- 

πορήσασιν ἕν πρύει καρτερῷ γίνεται. πολλοὶ γὰρ τούτων; 
οὗ. μὲν ὃν αὐταῖς ταῖς ὁδοῖς ἀπέϑαγον, οἱ δὲ εἴς πανδο-- 
χεῖον; πρὶν ἢ οἴκαδε παραγενέσθαι φϑάσαντες, ἡμιϑνῆτές 

τε παὶ. κατεψυγμένοι φαίνονται. γίγνεται δὲ καὶ τοῖς ἄπο- 
πληκτικοῖς; καὶ τοῖς ἐπιληπτικοῖς, καὶ τοῖς τρομώδεσι; 
παὺ τοῖς σπασμώδεσιν ἥ τοιαύτη πολλάκις διάϑεσις. καὺ 

τῶν ὑπὸ πρύους ἂν ὅδοῖς ἀποϑαμόντων οἵ μὲν ἐμπροσϑο- 
τόνοις, οἵ δὲ ὀπισϑοτόνοιξ, οἱ δὲ τετάνοις, οὗ δὲ ταῖς 
καλουμέναις πήξεσιν ἑάλωσαν, οἱ δὲ ἀποπληξίᾳ τι παρα- 
πλήσιον ἔπαϑον. ἂν δὴ τοῖς τοιούτοις ἅπασιν; ἐν οἷς 

88 γὙλουθουθῖι θεῖ ἀιβδυοπῆα, Ἐπ Ὀυΐπια ΨΈΥΟ ΟΥ̓ΊΥ68 τπ|π 

βογηϊπογηογαί Γσαϊατίατιξ, αμπίατιθ ν 6] ἴῃ ὑπ ἀπο τι. Ῥ81-" 

ἔθ, ν8ὶ ἴῃ που Ὁ δἾ1.4115. ὉΟΥΡΟΥ͂Θ, τιξ ἃ} αϑῆτπι [0115, απ 

Ἰρυῖβ. δου τϑηιδυιθη5 ΘΠ αϊξαν αἀδοίαβ, απαΐοβ Γππὶ οἕ 

ᾳαὶ ἐὐ ῃοάεβ οἷ ἔβθυ "65 τπιομηίπαγίτιγ, ΜΟΥΘῚ νοτὸ Τρ ρα! οδ-- 

140 ὈΡῬοΠῈ ϑοοίαβ οχίγθήμαβ Ῥαυΐοδ τηδηθῆο δἄθὸ Ρ]8-- 

γυσαααθ. ΟΡ Πἀθ᾽,. αὐ ᾿ρίαθ δπουίπδθ ἀθοϊδαμϊ. Αἱ Βπήπ5-: 

χηοαϊ αἴϑοίπιβ 1Π πίνουν ο σοΥΡΟΥΘ 118 ορουτξασ, απὶ [ἀ} ν6Π6- 

γαθυ ἔρίσουα τίου 1βοουῖσΐ. Ἐουυμ οηΐη) Ἀ]οΡίαπι6 ἴῃ Τρίο 

Τείποσο σπουΐθια ομίθττιπί; Ὀ]θυίαθπα ἴδια, ὈΥΙτιβατιαῖη ἀΟΥΠΊΤηΣ 

ἀρρυ οί, αὐνονίοντασα αἰζδϑατμει, Γοπαϊγιοσ ἕαὶ δὲ ΘΟ 6 1161 

[ὯΡ σοπροόξαγῃ νεμϊττξ, ΤᾺΠ15 ϑδοίτι5 δρου]θο οβ, 6ρ116-- 

ῬέζοΙῖβ, Ἐρουτ]15. εἰ ΘΟΗ ΗΒ τη] ΠΟ 165 δοοιατξ, ῬΟνγΟ ΘΟΥΉΤΙ; 

4 Ῥ6Ὺ 16} ξρσουθ τηουξθμα ΟΟΟ θυ απ: 411: δι ρτο Βοΐο-" 

πὸ. 811 οριΠποίομπο, .4}11 "θίαυιο, 4111 οοηῃροϊἰίομθ νοσαΐξ 

ΠΟΥ̓́ΤΘΡΕ οβτιραεγαπίὶ; Δ αὐήα ἀρορΙοπκίαθ βγηῖῖο ρουροίῃ. 

[ππξὶ ΗΠ5 ἴῃ οἴππῖραδ ἴαηι6, φαῖρτι ἀπαποα Γγυιρίομια {π- 
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ἘΛΔ. ὍΠματι. ὟΙΙ. [6 Ἑὰ. Βε(, ΠΙ, (2ο1:} 
᾿ἐπιγίγνεταί τι σύμπτωμα," περιέλκει τῇ» διάνοιαν τῶν πολ- 
ῶν ἔφ αὑτὸ, ὡς τὸ μὲν σύμπτωμα γόσημὰ γομίζεσθαι, 

τὸ νόσημα δ᾽ αὐτὸ τὴν αἰτίαν τοῦ συμπτώματος. δόοις 
“μέντοι τῶν ἐνεργείῶν αἵ βλάβαι νοσήματα νομίζονται , κατὰ 

λόγον. οὗτοι καὺ τοὺς σπασμοὺς, » καὶ τὰς ἀναισϑησίας, 
“καὺ τὰς γάρκας, καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα νοσήματα, χα- 
"λοῦσιν. ἀλλ ἡμῖν ἐν ἀρχῇ διήρηται. περὶ τῶν ὀνομάτων, 
ὥστε γνωρίζειν ἐπὶ τῶν τοιούτων ἁπάντων, οὔκ ἐν τοῖς 
πράγμασιν αὐτοῖς εἶναι τὴν διαφωνίαν, ἀλλὰ ὃν τοῖς ὁγό-- 
μασιν. ἐκείνους μέντοι μέμψαιτ ἄν τις μόνους, ὅσοι μὴ 
διαφυλάττουσιν ἐν ἅπασι τὴν σφετέραν ὑπόϑεσιν, ἀλλ 
οἴονται σοφόν τὲ πράττειν, καΐτοε γε πλημμελοῦντες. 

ἔστι γὰρ αὐτῶν. ἀκοῦσαι διοριζομένων ξἕνίοτε καὶ φὰσκόν-- 
τῶν, εἶ μὲν ἐπὶ φλεγμονῇ 7ίγνοιτο σπασμὸς, ἐπιγέννημά τε 

καὺ σύμπτωμα εἶναι τῆς φλεγμονῆς αὐτὸν, εἶ δ᾽ ἐπὶ 
δυσκασίᾳ μόνῃ, νόσημα. ταὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ ἐπὶ πυ- 
ρετοῦ ποιοῦσιν, ἐπειδὰν μὲν ἐπιγίγνηταί τινος μέρους αἷ- 

σϑητὴ διάϑεσις, σύμπτωμα νομίζοντές, εἶ δ᾽ ἄλλως, νόσημά 
τε καὺ πάϑος προσαγορεύοντες. τούτους μὲν οὖν μεμπτέον, 

θογνθηΐε, 14 ταμϊέουτη Γοη θη ατη πὸ πιϑαὶθ αἰ ἤγα τ, αἰ 

ὑγχαρΐίουηδ ταουϊατα, τηουρττα ἱρίατα Γγηιρξοϊηαί5. -Οδτιίδτα 

6{{6 Ἔχ ἤυηθηΐ, Οαΐρτι5 πυιατιθ ἔπ πο Πομτιτη 186 ΠΟ 1165 ΤΟΥ̓ΡΣ 

εἴ νἱἀοηΐαν, Ηΐ σαΐϊϊουιῖβ βχϑγηῖτθ δὲ σομνπποθ8 δὲ Ππρο-- 

χὰβ δὲ Τουρουββ δὲ Ἡυ)τιϑιηο! οαθέθυα Ἰπουθο5 νοοϊξανξ. ψ6- 

ὙᾺΤ ἨῸΒ ΤΠ Ὸ 48 που ρτι5. 1ζα ΠΟΥ τΐγητιβ, τιῦ 15. ουυμῖθας 

ἁπποίοίοαϊ, ποῖ ἄθ, γθρεβ 1ρῆ5, [δα ἄς που μῖθτιβ. δε ἀ1Π|.- 

ἀΐπατα,. ΠΙο5. Παπίάθη [0105 δ]τατῖβ αὐοτιθέ, αὶ Γττὰ ἔτι οτα-- 

τΡι5 ρυοροπίηπια [ουνανῖ; [δ φπδπατπαγη ἀροσυαηΐ, [αρὶθπΐου 

Ταγαθα «Ἰααϊά ἴλοοτα νἱδοπίαν. Ἐρ5. ϑηΐπὶ ἀτιαϊτο 11οοὲ, ἀτααῖηι 

τπϊεγάπτη αἰ Πίπσυμαξ οἱ δἰουτανέ, δ ῬΗ]Θσυθομαθ οοηνα]ῆο 

Γαρεννοηΐαί, ἱρίατπι σοπναϊποιθηι ὈΒ]Θρηλο 68 εἰ οοπίθοϊα-- 

χίατα ρχοραρίποια οἵδε ε Γγιιρίοιπα, ἢ νερὸ (ΟΠ Ἰπ οι ροσῖοὶ 

[ποοοᾶαξ, τπουραμα. ἴάθην ἀποσιθ ἄθ ἔϑθυθ βδέστιμε: δᾶτὸ 

Βααίάοια [γηιρέομια οἴζδ- ἀποαπέ, χατιηλ δ]1ο 715 ραν ἴςπῆ-- 

ἘὉΠῚ5 αἴβθοξαβ Τπρου νεῖ; ἢ σοτο 4]1:6}, δὲ πῃου θα εἴ αἴο- 

οΠσπομι ἀρρϑ]απέ, Ηξΐἕαπο ἱπιρτόραηαι Γαμέ, “αι, φαση Ὁ 
ΒΆΒ 2 



δι ΤΑ͂ΛΔΉΝΟΥ ΠΕΡῚ 4“ἸΑΦΟΡΑ͂Σ ΝΟΣΗ͂ΩΙ. 
ἘΔ. Οπματτ. ΤΙ, δ. 7.1 ἘΔ. ΒΑΓ, 7. (σο1:} 
“οὖκ ἀναμένοντας τὸν ἔξωθεν ἔλεγχον, ἀλλ᾽ αὐτοὺς ἑαυτοῖς 

περισείπτοντας. ὅσοι δ᾽ ἤτοι τὰς βλάβας τῶν ἐνεργειῶν 

ὑποϑέμενοι προσαγορεύειν νοσήματα διὰ παντὸς οὕτω 
ποιοῦσιψ, ἢ καί τι τοιοῦτον ἄλλο παρορῶσιν, ἔν ὀνόμα- 
σιν ἐσφάχϑαι χρὴ νομίζειν αὐτοὺς, οὐδὲν δὲ εἴς τὰ πράὰγ- 
ματα πλημμελεῖν. εἴρηται δ᾽ ἐπὸ πλέον ὑπὲρ ἁπάντων 
τῶν Ἰατριπῶν ὀνομάτων ἑτέρωϑι, καὶ ὅστις ὀρϑῶς. αὐτοῖς 
βούλεται χρῆσϑαι; τὴν πραγματείαν ἐχείνην ἀναλεγέσϑω. 

ψῶν δὲ (περὶ γὰρ αὐτῶν. τῶν πραγμάτων πρόκειται, σπο- 
τοώμ τῇ προειρημένῃ συνϑήκῇῃ τῶν ὀνομάτων ἑπόμενοι 

τῶν ἐφεξῆς ἐχώμεϑα. περὺ μὲν. δὴ τῶν χωρὶς ὕλης ἐπιῤ- 
ῥύτου ϑερμῶν καὶ. ψυχρῶν διαϑέσεων εἴρηται. κατὰ 

δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον τά 8᾽ ὑγρὰ καὶ ξηρὰ νοσήματα 
γενήσεται, τῆς ὅλης φύσεως ἀλλοιουμένης τῶν σωμάτων, 
οὐχ ἔξωϑεν οὐσίαν τινὰ εἰς ξαυτὰ δεχομένων. αἱ μὲν οὖν 
μικραὶ παραλλαγοὶ δυσφώρατοι, τὰς μεγάλας δ᾽ ἔδτιν 
ἐναργῶς ἰδεῖν ἐπὺὴὺ τῶν ψεκρουμένων [7 μάλιστα μορίων. 

ἔγια μὲν γὰρ αὐτῶν οἷον τεταριχευμένα φαίνεται παὲ 

ἐαίθτηἶβ τδρυεμοη ποι χιου αχρθοίδηϊ, ἱρῇ ἴδηπθη πὶ [6 
Ἰρίοβ ραρσμπαυΐεβ ἀθοίαππϊί. (πὶ νϑγοὸ ψὲ] ἔππιοξομττ 14680-- 

65 ΠΟ ΡῸ8 νοραγὶ Γπρροπομπΐθβ ρεγροῖπο 16 Παϊπυπί, Ὑ6} 
«αἱὰ «Ἰἰὐπᾶ ο)πβηιοα! πορησαπε, 605 ἴῃ πουηϊηθι5. ΘΥΥΑΥΘ, 

ποι δαΐοπι ἴπ τϑρτι8 ρῆ8. ρῬβοοασα, θαι τπατιάσιῃ οἷ, ΑΕ 

οπηηῖα πομαίγια δὰ τηθᾶϊσατα ἀτίομι ἤρθοίοτιιϊα, ΔΗ] Τα Πτι8 6χ- 

φῆραία [απῦ: δὲ χαϊονητατιθ τϑοῖδ [ἴ5 ὉΠ ν 110, ἐγδοίαίπαπι 11" 

Τατα ρουϊθραῖ. Ναπο σογὸ ααΐα γ65 ἐρίαβ Γρθουϊαν! Ῥτόροῦ- 

Ἕατα 6, ργαράϊοίππην ποιαΐματα ἐπΠβπαΐξατα [δαπθηΐθβ θὰ 61π-- 

6608 ασσγϑάϊαιηαν. Ἐχυΐάοιι ἀς8 ο41118 οἱ ῬρῚρ 18 οἰξτα ταδῖθ-- 

τίδτη αἰβτθπίθι ὉΠ δοθ5. ἃ ποΡῖ58. ἀϊοίπμι εἴ. Ἐοάθηηαπθ 

ταοᾶο ἕπτ Βατηϊαϊ, ἑαιή βοοὶ ΟΡΟΥ ΘΠ πα ΤΊΟΥΡῚ, αἀτπιην ἑοΐα 

φοΥρουτιίη ματα αἸϊαπαηη χηπδίθυϊατα θχίγιπίθοιιβ ἵτι [ε8 τϑοῖ-- 

Ῥίομπεϊπιι παΐαγα αἰξοταῖασ. Ἐπίραδθ ἰΓααᾷο Δ] ογαίίοσιθϑ α15- 

δΟΠπγηθ ἀορτθμοιάπηξαν, τπᾶρηα8 ὕ61Ὸ σοπίρίοια 1106ΐ 

Θορποίοοσα, Ῥυϑθίου τι 118. 4π66 διπουίπηΐαι ρΑΥΕΡα5. 

Ἐτοπϊὴ ΘΑΥ ΩΣ ΠΟΠΠῺ1]46 ψοιπί [α͵6 οοπάϊξας. εἰ δἀπιοάτηι 



: ΒΒΖΩΟΝ. τ΄ 853 

ἙΠΔ. Ομιᾶτι. ΨΙΙ. [74] ἝΔ. Βα, 111. (461.} 

πάνυ. ξηρὰ, καὶ τοῦτο μὲν σπανιώτερον" ᾿ἔνια δὲ οὕτω 
βουώδη τε καὶ πλαδαρὰ καὶ ϑεωμένοις φαίνεται καὶὲ 
ἁἅπτομένοιΣ, ὥσι,, εἰ καὶ μόρια αὐτῶν ξἔϑέλοις μεταχειρί- 
σασϑαι, διαῤῥεῖ. παραχρῆμα, καὶ τῶν. δακτύλων ἐκπείτετεε 

παϑάπερ ὕδωρ. οὕτω καὶ ἐῶν ἀστῶν τῶν σαπρῶν τὰ 
μὲν οἷον ψάμμος φαίνεται, τοῖς ὕπὸ χρόνον διεφϑαρμέ-. 
ψοις ξύλοις ξοιπότα, τὰ δὲ οἷον βρυώδη, ὧν ἥ τῆς 
δυσερασίας ἀμετρία, δι’ ὑγρότητα ἢ ξηρότητα γενομένη;. 
τὸ σύμπαν ὀστοῦν δνέκρωσεν. - αὖ δ᾽ ἄλλαι πᾶσαι δυσπρα- 
σίαι τῶν μορίων αἵ βοαχεῖαι, λανϑάνουσαι. τοὺς πολλοὺς, 
ἀτονίαν πρὸς αὐτῶν ὀνομάζονται. φλεγμονῆς μὲν γὰρ 
ἢ ἕλκους ἤ τινος ἄλλου τοιούτου κατὰ τὴν κοιλίαν 

ὑπάρχοντος, οὐδεμίαν ἕτέραν ἐπιζητοῦσε τοῦ μὴ πέτ- 
τέιν αἰτίαν. εἰ δὲ, μηδὲν εἴη τῶν’ τοιούτων, ἀτονίαν 
εἶγαι φασὺ τῆς κοιλίας, ὥσπερ ἕτερόν τὶ λέγοντες αὐτοῦ 
τοῦ φανερῶς γιγνομένου, τοῦ μὴ πέττεσϑαει καλῶς τὰ 

σιτία. τί γὰρ ἄλλο τὴν ἀτονίαν αὐτοὺς λέγειν ἄν τις, 
ὑπολάβοι πλὴν τῆς κατὰ τὴν ἐνέργειαν ἀῤῥωστίας; 

͵ 

δτοΐαοῖδθ οοπίριοἰππξαν, απο γοτίπϑ οθεμριε; φυαθάδιι γε-: 
γὸ δᾶθο τ|011686 δἴαπθ ππτηίᾶαθ ἔππὶ οομπρίοἰοπηραβ ἔππι 

ται σου ρτι5 ἀαδτηρυϊιυτη ἀππποξοίοτιί, αἰ, ἢ Θαυπτ Ῥατίθβ 

χηδτ ἐγδοίαυθ ψοϊπουῖβ, ΓαΡίϊο ᾿ρίαθ ἀοῆπατιε δὲ τθοτο γωθτε- 

{25 δατι86 6 αἰρι: 15 θχοϊἀδηΐ. ὅ5:10 οἱ οβϊπτ ρει ἀοχτιη ατι46-- 

ἄδην νοῖαΐξ ἀύθηα ΘΟμρΙ οπτηΐπιν, στ. νοΐαῆαΐα οοΥγτηρ 15 

Πρ]; απαράαστη ἰαπάπατα τηποοία, αἀπογτιμι 1ηΐθμι ρου 

Ἰπσογηγηοάογαῖῖο, ΟΡ τυ ἴθ τσ 6} Ποοϊζαύθην οτέα, ἰοίττα 

08 δῃηονέπιμ γϑδαταϊδ. Οδοίογδθ σθῦο οπτπαθ8 ραυ πη 11-- 

ται ρουΐθβ 6Χ1165 τημ]ῖοβ Ἰαίοπί, απᾶθ Ὁ 1ῃῇ5. ἐπι 6 ! ΠΠ1αἴ85 

χιοχηϊηαπίμν: Οπατῃ Θηΐπι ῬΒΙθριίποπθ ψ ὶ ποτ φαΐ 6785-- 

ΤΠ]ΟΩῚ ΑἸτι5 αἴδοξαβ νϑπίσίομϊο 1πηΠἄθί, πα ]Π]Πάτη 4]1αιη οχ ατιῖ-- 

τυμΐὶ Ἰαοίδλθ οοοῆοπίβ οαπίατη. 81 ψ ΕΟ ἐδ]ττιγη΄ 7207 ΘΟΥ Στ, 

ἀμ ΠΠπ5 ἔπουτξ, ΘΠ Ί ΘΠ πη οἸ Πα ἔθη δα ἀϊομπξ, ἐδ 81} 

4υϊα «Ἰππιᾶ ργοξαϊουϊηΐ ΔΒ δο, πο τηδηϊδίξαμα εἢ, Ῥαΐα εἰ- 

08 ΠΟ. ῬτοΡΘ: θΘοποοαι. Ουϊᾷ 6η1π| αἰπσᾶ ἐπιθθο ΠΗ ταΐθιι 

805 ἄἀϊοθτβ οοχ)οίθπάπι ρτδθίθσααπι τι δοίξουθ Ὑοθουΐβ ρ6- 



854. ΓΤΑΔΗΉΝΟΥ ΠΕΡῚ 4ΖΑΦΟΡΑ͂Σ ΝΟΣΉΖΙ. 
ἘΔ, Οματι, ΨΙ. [7.} ἘΛ. Βεῖ, Ἰ11. (2ο:.) 
5329 ΕΣ “3 5», ᾿ , 5 Η χετς , 
ἄλλ᾽ οὗ. τοῦτ᾽ ἔστι. τὸ. ζητούμενον, ἀλλὰ τίς ἡ, ταύτης 

τῆς ἀτονίας αἰτία. ' διὰ τί γὰρ ἀῤῥωστεῖ περὺ τὸ ἴδιον, 
: τ: , "ς ΠΡ 

ἔργον ἧ γαστὴρ, μήτε φλεγμαίνουσα, μήτε σκιῤῥουμένη, 
Ἴ.,2. ΞΕ ΄ , 2 3΄ὴ Η͂ 5}. “ ΕἸ 

μήϑ᾽ ἡλιωμένη, μήτ ἀλλο. μηδὲν. ἔχουσα τοιοῦτον: οὐ 
γὰρ δή γε χὠρὶς αἰτίας τιχὸς ἐστέρηται τοῦ πέττειν πο- 
λῶς.. πάντως οὖν ἢ πόρων ἀμετρίαν ἢ δυσπρασίαν αἷ- 

Ἔ" “4... - 

τιατέον᾽ ᾧ καὶ δῆλον, ὡς οὐδὲν τῶν πράτων νοσημάτων, 
ὅσα τῶν ὁμοιομερῶν ἔστιν. αὐτῶν ἴδια, λογικῶς ϑεραπεῦ-. 
σαι δυνήσονται χωρὶς τοῦ περὶ τῶν πρώτων τι ἔπεσπέ- 
ῴφϑαι στοιχείων. ἀλλὰ. πρὸς μὲν. τούτους ὃν ἕτέροις εἴς 
ρήται τὰ εἰκότα" τὸ δὲ γε, νῦν. εἶναι χρὴ γινώσκειν, ὧς 
“καὶ γαστρὸς ἀτονίαν, καὺ φλεβὸς, καὶ ἀρτηρίας, καὶ μυὸς, 
καὶ παντὸς ἁπλῶς ὀδρογάνου ζωτικοῦ τε καὶ ψυχικοῦ. ἢ διά 

τινα πόρων. ἀμετρίαν ἢ  δυσκρασίαν. ἀναγκαῖον ὁμολογεῖν 
γίγνεσθαι. πῶς δὲ χρὴ τὰς τοιαύτας αὐτῶν διαϑέσεις γνω- 
οίζειν, οὐ τοῦ νῦν ἐγεστῶτός ἔστε λόγου" πρόκειται γὰρ 

3 7, ρ  δ τ 53.25.5." . “ , οὐ διαγνώσεις εἰπεῖν, ἀλλ αὐτὰ. τὰ πρῶτα καταριϑμήσασϑαι 

πυχίατα ἢ ΑἹ 1ά ποὴ εβ, απο ὠπαουτίατ, [δ απ86 ἢΐ ᾿υ]τι5ο8 
ἀγα οοΙ ΠΑ [15 οατία. ὐτ οπΐτι νϑηΐγισα]τα5 ἦπ| πα ἕπου 
ἀγηΡΘο 15 ἀσαῖ, ἀατπτα ἄραάτπθ ῬΗ]Θστηουθ, τιθαπθ [ΟἸΤΥμΟ, 

ΔΘατ6 τπσεγ8, πθαπθ {πον β 4110 Θ᾽ ΒΙΩ ΟἿ το ΡῸ δἰποϊαἴεν Ὁ 

Νὴ θηΐη ΠῚ Ῥχοΐδοξο οἵΐσα οατιίατῃ ΔἸΊ τιν Ῥτοῖο΄ Θοατιθπ 
ἔλου]ῖα5 ογορία εἴ. ΤΙίἴδαστια «τὲ τηθαΐαθσ. Ἰποογηγηοαθγδίιο, 

απὶ Τα ουηρουῖ65 οδτιία Ό]δτια ἀϊοοπα οἱ. πο. οδυ τηϑηῖ- 

εἴτε ραϊεϊ, παπτιαν Ῥυππουτηῖι τπουΡόουττι; 4.1 ΡΥ ΕΡα5 ἢ πη]-- 

ἘΑΥΡα5 Ῥυορυῖβ Ἰαῆδοηΐ, ταϊίοπϑ οατανΐ ροΙδ, τῖ ῬΥΪΠΠΟΥ απ 

Θ]οιποηΐοχτιμι. Γρθομϊαῖο . ἀοοοίϊου. Ὅψαγιμι δἀνου[ηδβ. 605 

41115. 1. Φογγυημεγυδωγδδ, ἀπᾶ6 ἄἀδοθρανέ, Ῥτοάτα [ππὶ,. [Ιά 
ψοῦο. ππηο ἴρίτδ. ορονίθέ, νη: 0} πΩΡ ΘΟ  Ππταΐθγη, σθηδ6, 

Δυίου 86, πχΠ 111 δὲ οὐ πβοσπατια Πηηρ] οῖ5. οὐσατῖ ἴπχα υἱῦΐατ 

Ἤ. ἔχχα δυήνη 8115. ατιξ Ῥυόρῖασ τηθϑξατιτα ἱποοιϊππποάογαξο- 

πϑια, δαὶ Ῥτορίον ταϊοταρου δίῃ. οὐησπήτπη οομπξθα απ ϑοοατῖο 

ΟΡοχῖσι. ὍὉπὸ ρᾳόῖο. νϑτοὸ 8168 βουτιχῃ αἰδοῖ ἀἰσυιίοεπαϊ 
Βπὶ, ἄοη οἢ ῥχδοίθη 8 ὁσαίίομῖβ. Νοιι δηΐγα πιογδογεπν ἀἰ-- 
διαοϊίομποθ, [ξὰ ἰρίοβ τπουβοβ ὀππαχηθγαζα χοτῃΐ ῬΣοροδβίαπι εἢ. 



ΟΒΊΒΑΙΟΝ .. τς .8δ5 

ἙδΔ' Ομανε. ΨΠ: [7.]} Ἐπ: 541, 111. (201.} 
γοσήματᾳ. καί μοι δοχεῖ τὰ μὲν τῶν ὁμοιομερῶν  εἴρῆ-- 
σθαι πάντα. 

Κεφ. στ΄. Ζέγειν δὲ “ἑπόμενον ἂν εἴη τὰ τῶν ὃρ-- 
γανικῶν. ἂν τούτοις οὖν ὅτι μὲν ἕν τι πάντώς ἐστὺ μό- 

ῥίον αὔτιον τῆς ἐνεργείας, τὰ. δ᾽ ἄλλα πάντα χρείαν τινὰ 

τούτῳ παρέξοντα 7έγονεν Ἶ ἐγέρίοϑε δέδεικται. βλαβήσεται 

δὲ ἡ ἐνέργεια τοῦ παντὸς ὀργάγου μάλιστα μὲν καὶ πρώ- 
τῶς αὐτοῦ τοῦ τῆς ἐνεργείας αἰτίου σώματος νοσήσαντος, 
ἤδη δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων αἵ μείζους διαθέσεις ἂμ- 
ποδίζουσι τὴν ἐνέργειαν. ὅσαι μὲν οὖν οὐ. καϑ' ξαυτὰ:, 

ἀλλὰ τῷ βλάπτειν δὴ τὸ πρῶτον αὐτῆς ὄργανον ἔμπο-: 
δίζουσιν; αἰτίαι νοσημάτων εἰσὶν, οὐκ αὐταὶ ψοσήματα: 
εἰσίν. χωρὶς δὲ τοῦ βλάπτειν τι τὸ πρῶτον τῆς ἐνεργείας. 
μόριον εἶ τῇν ἐνέργειαν ἐμποδίζειν δύναιντο, νοσήματα 

ἤδη τὰς τοιαύτας διοϑέσεις χλητέον. ἔσονται δὲ, -ὡς 

ἐλέγομεν, ἤτοι τῆς κατὰ φύσιν ὑπηλλαγμένης διαπλά-: 
σεως, ἢ μὴ σωζομένον τοῦ δέοντος ἀριϑμοῦ τῶν μορίων, 

Αἴχιθ τμῖηὶ Ὑἱάθου πηΐνουοβ ραγξτι Πυ]ουΐαχα το θ0 85 

ΧΡ ροίϊο. 

6 αν. ΥἹ. Οαΐ νϑγὸ ἢπἪ ραχξίσμι οὐσαπίοατοτη πιογδέ, 
οομίθαμοηϑ οἷ ἀϊοογθ. [πὰ [μῖ8 ἐρίτατ ογρατχυΐθ ἀπάτα ἀθατι-- 

ἄδτι οπγηΐπο οἴθ ραγξογι, δοῖϊου 8. σδτιΐδηι, δαΐοαπθ οοΐοσαϑ 

Ὁπατι65 δὰ πίπγῃ Δ χαθια ρτϑοπαπάπηι ογθαΐαβ ἔαλ6, 4110 1 
ΟΡΘτϑ ἀοιηομῆγαίατη οἵδ, [1 αοάοίπιν δυΐθηι Τοίτιβ. ΟΥ̓σϑυ ἔιι-- 

οἴζο ἔπτη τπαχῖπηθ 860 ῬΥΐητπι; απΌτη τρία ῬδΙΒ; φοξομ 5 σατιία 

αοργοίαγευῖῦ; Ἴδγα νοῦο οἰἴζδυη οθέθι Υ στ. Ῥαυεϊατη ΤΊ Δ]ΟΥ͂Θ5 

αἰϊδοῖαβ δοομϑηιν ᾿πτοσ αν θα. ΘΟπϊσαπατια τοι τῇ δοέμδ 

ποι ΡῈ. 16, (βα Ἰαθᾶθπᾶο ρυϊτηνθ ξαποίϊ τ οὐρατισχα, αοίίο-’ 

πθῖ ᾿πέϑν Γι  θάτ, Ἠΐ που βουτη σαιίαθ, το ᾿ρῆ. τη οΥῚ Γαπΐέ, 

51 σοῖο πη ἰαεᾶεπᾶο δἸΐαπατπι ρυμησηι ἵπποίοπῖθ Ῥανίδμ 

Τυνοέζογνοτι “παϊου ταν θαγ 8 ̓απθαιῖ, ὙΛΌΣΌΣ 7ατα. Θ᾽ τιβει οο  488-- 

ἴα νοσεμα Τπηΐ, Οουτοαίμ απΐθηι, τἂλ ἀὐχηητιβ, ψ6] 

ααμίῃ θα 4π86 Τδοιπᾶτμι πναλαγαγ 6} σοπξουτηβεῖο ραγηνυζαία, 

οἴ, νϑὶ ᾿φαπχη [αἰνὰβ πο εκίας ἀθοθηδ ρδΣ Εμαθ θυ 5; 
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ἘΔ, Ομεττ. ὙἹΙ, [8]... . Ἐᾶ. ΒΑΓ, 1. (501. 302.) 
[3] ἦ. τὸ μὴ “προσῆκον ἕχάστου φυλάττοντος. μέγεϑος 
(Ωο2) ἤ ὡς οὐ χρὴ συγκειμένων αὐτῶν. ἐπειδὴ γὰρ ἀπε-. 

. δείχϑη μηδὲν τούτων εἰκῆ γεγονέναι πρὸς τῆς φύσεως, 
ἀλλὰ πάνϑ' ἕνεκα τοῦ βέλτιον ἢ ἢ ἀσφαλέστερον ἐνεργεῖν τὸ 
σύμπαν ὄργανον; ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὰς βλάβας αὐτῶν, 
ὅσαι μὲν ἤτοι κωλύουσιν ὅλως ἐνεργεῖν ἢ ἐμποδίζουσιν 
αὐτὰ, γοσήματα νομίζεσθαι, τὰς δ᾽ εἴς τὴν βλάβην τοῦ 
πρώτου τῆς ἐνεργείας μορίου διαφερούσας αἰτίας γοσημά- 
των, ὡς ἀρτίως εἴρηται, προσαγορεύεσϑαι.. 

Κεφ. ζ. Διὰ τοῦτ᾽ οὖν οἵ τὲ βλαισοὶ καὶ δαιβοὶ 
καὺ οὗ λείας ἔχοντες τὰς βάσεις χεῖρον ξνεργοῦσε τοῖς σκέ- 
λεσιν ἁμαρτίᾳ τοῦ προσήκοντος ὀχήματος. οὕτω δὲ καὶ 
ὅσοι, κάταγμα σχόντες οὔκ ὀρϑῶς διεπλάσϑησαν, οὐδ᾽ 
αὐτοὶ καλῶς ἐνεργοῦσι τῷ κώλῳ. κακῶς δὲ καὶ ὅσοι διὰ 

μέγεθος ἀρϑοίτιδος ἐξεστράφησαν; ἤ, τῶν ὀφρύων περε- 
ϑραυδϑεισῶν. τῶν. κατὰ τὰς διαρϑρώσεις ̓  ἑτοίμως ὑπερ- ; 

βαῖνον καὺ ξυπῖπτον ἔσχον τὸ ἄρϑρον, ἢ, πώρου κατ, 

61 ποπὶ ἰάοτβα οπ]βατιθ ρᾶγ 5 τϊασηϊέηο ἔδυ ψαίασ; νοὶ ποῖ 

ἄπο οροτίεαξ Πα ἱρίαα ραγέο5 Πιλα] ροπῖας Γαπΐ. Οπαιιᾶο- 

ααϊάθηι οπΐτι δειποηχαίατα 6ΠἘ, δἄτττη ρα ἰτττ ΤΠ ΜΠ δτη ἃ τ8-. 

ἕατα ἰθιηοσα ργοογθαΐδτη ἔτ, [δα οἴπηθ5, πὲ τη θ]τι5 νο] ἐπ-- 

ἔπι φαοάοαπαπο ἕαποίποποια ομῖσϑξ οὐ βδυτιτα, πι 606 {8 Οταχιΐο 

ΘΠ 6 θατατη Ἰδοῆουοδβ, απᾶθ ν 6] ρθηϊέπι5 δούϊου θη 61 ρτ οι ροηΐς 

γο] ᾿ρίας ραγῖο5 Ἰηϊογταν ατιῖ, γοουθο5 ΘΧ  ΠΙπηατῚ; ἀπα6 σογο 

δα Ῥυῖπηας ξαποίποπῖβ ραΤΊΔ5 Ἰαθβοπθμῃ οΟπαυτμΐ, 685 τπουρο-- 
Ταμα οαυα8, τὴ ΠΌΡΟΥ ἀϊοίαχα οἢγ, ΔΡΡΕΙΠΔΥΊ. 

ες ἀρ. ὕΠ. Οπδπιορτθπι οἔ ψαὶπὶ εἰ γαυΐ, δὲ απΐ ρ]αποῖ 
Ῥίαπαβ ρεάπγῃ παροηΐ Ῥ]απΐαβ, ἀδιθυου 6. ΟΥΙΓ τη. Δο ΟΠ θη. 

χπο πυιΐαν ΟἿ ἀβοοιεῖβ ἤραταθβ δυπϑίσϊαη. Τία σϑῦο, φψαΐραβ 

Ἐρβοῖατα 1αθ[ι5 οοπίογτπαίίο τϑηταΐα ποτ 6Πἢ, πο τϑοίς ἱρη 

αἰδοῖο χιθιῖρτο δοϊΐϊομθβ δὐπηΐ,. Μαὶθ “ποαπθ δοομῖριβ 

Ζαπρυχιΐαν, φαῖΐρυιβ ΟΡ αὐταγ 1418 νϑμθυαθπίίατ ᾿πκαΐίο οθογΐα 
6, φαΐ, ρουβγδοῖο Ἰτπικία ἀθατ θα] δ οπθτα, [αρογοῖίο, Ῥτοχαρῖθ 

᾿ατἰοαϊακ δὰ Γαρδείοσθαι Ρατΐοιι οσὶ πὲ δὸ ὁχοιᾷτι, δαὶ χαμτὰ 



ΒΙΒΑΙΟΝ. 857 

ἘΔ. Ομματτ. γΠ. [81 : ο΄ Ἐᾶ. Βα, ΠῚ. (503.) 
αὐτὸ πλείονος ἐπιτραφέντος ἔν ταῖς τοιαύταις διαϑέσεσι, 
δυσκίνητον ὑπὸ στενοχωρίας τὴν ὅλην ἔσχον διάρϑρωσιν.. 
αὗται μὲν οὖν ἐπίκτητοι κακίαε σχημάτων. σύμφυτοι δὲ 
χυουμένων ἔτει κατὰ τὴν πρώτην διάπλασιν ἔμποδισϑεῖ- 
σαν. ἂν ἅπαντι μορίῳ τοῦ σώματος γίγνονται, γοσῶδες 

ἐχείνῳ τῷ μορίῳ τὸ ζῶον ξργαζόμεναι. χρὴ γὰρ καὶ τὸ 
τῆς καρδίας σχῆμα, πκαὺ τὸ τοῦ πργεύμογος, πκαὺ τὸ τῆς 
γαστρὸβ, ἐγκεφάλου τε καὺ γλώσσης, καὶ σπληνὸς, καὶ γε- 
φορῶν, καὶ τῶν ἄλλων ἅπάντων φυλάττεσθαι. γενομέγης 
γάρ τιψος βλάβης ἀμφ᾽ αὐτὰ, χεῖρον ἀνάγχη καὶ τὸ οἵ- 
χεῖον ἔργον ἀποτελεῖσϑαι τοῦ σύμπαντος ὀργάνου. καὶ 
μὴν καὺ τὸ τῶν κοιλοτήτων ἁπασῶν τῶν κατὰ τὰ μόρια 
μέγεθός τε παὺ πλῆϑος εἶ μὴ φυλάττοιτο, βλάπτοιτο ἂν 
ξξ ἀνάγκης, καὶ διὰ ταῦϑ' ἡ ἐνέργεια. πολλὰ δὲ τὰ τοί- 
αὔτα ψοσήματα, τὰ μὲν συμφύσει. τινὶ, τὰ δὲ ἐμφράξει ; 
7λίσχρων ὑγρῶν καὶ παχέων συνιστάμενα, τὰ δ᾽ αὖ αὖαι- 
γομέγων τῶν σωμάτων, ἢ στενοχωρουμένων ὑπό τινος τῶν 
περικειμένων, ἐμπίπτοντος αὐτοῖς καὶ ϑλίβοντος. ἐνίοτε 

0811π5 ἐπ δύ σπ]ο ἔαρυα τποάπτ Θχουθυέ ἴπι 6] αβϑτηοατ! αἰδοῖ-- 
Ῥβ; ἑοΐα ἀφαν ἰου]αεῖο ο» Γρδεῖ. ἀπιραίδτη δᾶ τπούπτα ἱπορία 

εἢ. δος ᾿ΐαφαθ αἰοιαίια [απί Πρανδτθτα νἱα. Οομρϑηϊία 

ψατο ἱπουνυτηΐ ἴπ πίογο ἐοθίπδ, απᾶ6, ῥυῖπια σομοτυηαίϊουθ 

Ἰηϊονξαγθαΐα, ἴχι ΟΥΊΤΪ ΘΟΥΡΟΥΊ5 Ῥᾶτΐβ χιαίοπιηἶτιν οἵ Δθυούθπσ 

114 Ῥαγΐβ απϊμπιαῖ οὐ βοῖτιαί, Οροτῖοι δηΐχτα οὲ οου 5 δὲ ρῃ]- 
τηουιῖβ. δὲ σϑπενί οι δὲ οαυθρυΐ δὲ Ἡπριαθ δὲ Ἰθπΐ8 δὲ σϑηττα 

οαοίθυυιπηαιθ οπιπίθσν ῬΑΥ σατι ἢ στσ τη [ΟΥ̓ αΣΊ. 81 χ8πγ- 

«ς᾽ Θαγτπι Δ]τοιΣ Ἰαθῆο οδοΥ αἴ, ῬΤΟΡΥΪατΣ “πΟα 6 τοῖτιβ 

οΥ̓δαμῖ αποϊοπθαι ἀοΐουίογοιη ρον Ποῖ πϑοοῆϊ δῇ. ἘΠ νϑυύο, 

τἷΠ οἔΐατη οαντξαΐπιτη 4186 ῬΑΥ θτι5 ̓ πατιξ ΟΠ τ ἔπη Τηᾶ-- 

δυϊΐαᾶο. ἔσπη τι θττιβ ἔα νϑίπσ, 685 ΟἹ ΥὙ885 πιϑοοίαυϊο 1846- 

ἀδίαν δοῖΐϊο. ΜΌΠΕ δαΐθπι Ἡτιτιβηιοο᾽ ταν ἔαπΐ, ΦηρΟΥΊΩτα 

ΠΟΒΠΠΠ ΘΟΑΙ πὶ «ποᾶδηι, ἩΟΙ ΠῚ Ἰοπΐουττη 86 ΟΥΑΙ ΌΥΤΙΤ 

Ἠυπποσνιπῃ ορῆτιοξίοηα οοπῆῆτιπξ, 4111 ατα δχατ Ιοοθπ9 

ΟοΤΡουΐραβ, δυΐ δίαιτα νἹασϊπαυιτ ραΥνίϊατα ἱρίϊ5 ᾿ποϊάθηΐα 

ἀπὲ σοχηρχιπιθαϊέ οοάτοίαιῖβ ορουϊαπΐαν. [ηΐογάμπμηι νοχὸ δὲ 
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ἘΔ, Ομανι, ΜΠ, [8] ὁ ᾿ ἘΔ. Βα. 111. (4ο2.) 
δὲ καὶ αὐτῶν τῶν τοὺς τοιούτους. πόρους ἐχόντων σῶμά- 
τῶν ἧ οὐσία σπκιῤῥουμένη τέ παὶ φλεγμαίνουσα, καὶ σφα- 
κελίζουσα, καὶ διαπυϊσπομέγη, καὺ οἱδισπομένη, καὶ ἄλλως 

ὅπωσοῦν ἐπίκτητον μέγεϑος προσλαμβάγουσα, κἄπειτα τὸν 
“ὄγκον εἷς τὰς ἐντὸς ἀποχέουσα κποιλότητας, ἐμφράττει τοὺς 
πόρους, ἕτέρους ὄντας τούτους ἐκείνων τῶν πόρων, ὧν 

οἵ τῆς προτέρας αἱρέσεως ἡγεμόνες ὑπετίϑεντο χατὰ. τὴν 
τῶν πρώτων χαὺ ἀπαϑῶν στοιχείων σύνοδον γίνεσϑαι. 

τοὺς χὰρ, τῶν ἐντέρων, καὶ φλεβῶν, καὶ ἀρτηριῶν; “αὶ 
πάντων τῶν τοιούτων ὀργάνων πόρους, τούτους δῆ. τοὺς 
μεγάλους. τε καὶ σαφεῖς ἅπαντες. ἐναργῶς δρῶμεν. εἰ δὲ 

᾿ καὶ διαλανθάγοι ποτὲ τὴν αἴσϑησιν. ὑπὸ σμικρότητος ὃ 
τοιοῦτος πόρος,. οὐδ᾽ οὗτος ἔκ ταὐτοῦ γένους ἐστὶν 
ἐχείγοις τοῖς πόροις, οὖς ἤ προτέρα “τῶν αἱρέσεων ὑπε- 
τίϑετο. κατὰ δὴ τὰς τοιαύτας ἅπάσας διοϑέσεις, ὃν αἷς, 
τῶν σωμάτων αὐτῶν εἶς ὄγκον τινὰ ἀρϑέντων, ἀπορλείξ-: 
σϑαί τε καὶ στενοχωρεῖσϑαι͵ τοὺς πόρους. συμβαίνει , ποτὲ 
μὲν ὃν ἔσται νόσημα μόνον, ἥ ἔμφραξις. ἡ τὴν ἐνέργειαν 
βλάπτουσα, ποτὲ δὲ καὶ τοῦτο μὲν, ἀλλὰ καὶ ἡ τῶν 

τρίογτι ΘΟΥ̓ΡΟΣΌΤΩ 6) πϑηπ δέ γηθαῖ5. Θομ ἐπ θηδίτιτη ΓᾺΡ Πδτιί16; 
αὐὶ [οἰσυπανη, απὸ ῬΒἸθστπόπθη, δαΐ ΓρΕδοοίτπη, ατιΐ Γαρρυτγᾶ-- 

τάτη, αὐ οοἄοπια, δαὶ 4110 φαοσππαιθ πιοᾶο θα γϑηθδθγη 118-- 

ϑοϊξαδτηθια δἄθρία, 80 ἀθίπιοθρϑ ἐπιπούομι δα ἱπίθυϊοσοβ ο8-- 

νἱζαῖο5 τοξαπᾶθη5, πηθαῖτι5 ορήστιξ, αὐ δῇ 115 τηθαίρτι8. ΡΠ-: 

χίηατη ἀπΠουπηῖ, 405 ΤΥ οτὶβ ἐδοΐαα ὈΥ Πηοῖρ685. 6χ. Ῥυῖμιο- 

τατα αἴασς πῃρα ἐπι. οἰθηαθηζοχτηη. οοπουν ὰ ΠΘΥῚ Γαρρο-- 

[πογαπὶ.. Ναῃ ἰπϊείποντηη, ἀγίθεϊαυτιτη δἴςτιθ ογππΐαση. 

Ἡϊήτιϑηηοαϊ οΥβατιουτιηι πηθαΐα8, ἨῸΒ ἱπατϑιη, ἸΠΔΡΊΟ5 80 Ῥ61-: 

Γρίοιοβ, Ὁπη1165 πλαηϊΐθίξο σθυτΐτημβ. πο ἢὶ ΘΠ ἀβτηο 611 γ64-- 

τπ5 ΟΡ Ῥαγν ίαΐθηῃ Γοηξατη οἴἴηρίαξ, ποι. 15 ὉΧ δοᾶθπι βθῆθυθ 

οὕτῃ 1115 τοθαραβ Ἔχε τ, ᾳπο5 [δοίαυτπῃ ουΐον [πρρο[αϊξ, 
ἴπ οἰαβιποᾶϊξ ομμηΐθτι5 δἰβοσθτιθ, πὸ σαῖθπβ σοΥρόστια τρίο- 

σατα ἴπ ἀθαποηι τυτηογδιη [μΡ]δίοντσα γηθάπιβ. ἐατα ΟΡ τα, 

θα οοατοίδυϊ, οοπ πρὶ, ποχητππαταμα τργπ5. ἀπππίαχαϊ 6 

ἀποτραδ, ὀδῆχποθο δοπομθι. 1 ἄθηι5, ποιήηνηπηπαπι οὐ Βῖο, 



ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ: ΐ 889 
ἃ, Οβατε; ΥἹΣ, [8. 91. ἙΔὰ. Βα[. 111, (262,}) 
σωμάτων διάϑεσια ἥ τὴν ἔμφραξιν ἐργασαμένη. [9] μη-΄ 
δεμίαν οὖν ἔχοντος ἰδίαν ἐγεέργειῶν τοῦ τὸν ὄγκον πεκτημέ- 

γοῦν σώματος, ἕν μὲν τὸ νόσημα ἔσται τὸ χατὰ τὴν ἔμ- 
φραξιν, αἰτία δὲ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔτι νόσημά ἔστιν ἥ τοῦ 
τὸν ὄγκον ἔχοντος σώματος 'διάϑεσις. εἶ μὲν γὰρ ὃ χιτὼν 
τῆς ἐν τοῖς σιμοῖς τοῦ ἥπατος, εἴ τὔχοι, φλεβὸς ὁτιοῦν 
τοιοῦτον παϑὼν. ἐστεγνώϑη τὸν πόρον » ἔξ οὔ μεταλαμ- 
βάνει τὸ αἷμα τὰ ἂν τοῖς κυρτοῖς τοῦ ἥπατος ἀγγεῖα, δύο 
ἂν οὕτως εἴη νοσήμᾶτα, τὸ τε τῆς φλεβὸς αὐτῆς, ἢ πέ-. 
πονϑε, καὶ ἧ κατὰ τὸν πόρον ἔμφραξις. ἐμποδίζει γοῦν. 
ἢ μὲν τῆς φλεβὸς διάϑεσις αἵματος χρηστοῦ γένεσιν, ἡ δὲ 
“ἔμφραξις ἀνάδοσιν᾽ ξνέργεια δ᾽ ἑκατέρου τούτων ἀναγκαία 
τῷ ζώῳ. δῆλον γὰρ, ὡς αἷ διαϑέσεις αἴ βλάπτουσαι τὰς 
ἐνεργείας πρώτως αὗται λέγοιντ ἂν εἶναι νοσήματα. ΄ τῆς 

μέντοι; φλεβὸς αὐτῆς μηδὲν πεπογϑυίας, εἴ διὰ 7λίσχρους 
τιψὰς ἢ παχεῖς χυμοὺς. σφηνωϑέντας ἐν τοῖς πόροις ἥ. ἀνά-. 
δοσις βλάπτοιτο . μόνον ἄν τοῦτ εἴη νόσημα. κατὰ. τὸ 
σπλάγχνον ἧ ἥ ἔμφ φαξιο:.. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τὸ ἔντερον εἶ μὲν 
ἔμφραξις εἴη μόνον, ἕν. ἔσται καὶ τὸ νόσημα᾽ φλεγμαίνοντος 

οὗ δ11π|8. σον ουπτ αἴδοίβ ΟΡ υτπιοοηθη; οἤοῖθη8. Οστπη 

Ἰΐαατιθ οοΥρτιβ ἰθτηουθ σοχαΐασα π]]ὰτὴ ῬΥορυίατα ἕπποίο-. 

τΘτλ. ἰοΥ Παΐοῦ., τιπὰ5 πάθη Οὐδ ἸοΥΡῈ5 πὰ ΟΡ χ ποξίοτθ, 

6] 5 σψεῦο οατία πουῖ οἰ πϑηγητιτη ὙΔΟΥΡ 5 οἴδ, οοΡρουβ ἕππιο- 

τοὶ Βαρϑηί5 δἴβθοίαβ. 81 δηΐπτη ἑαπῖοα (ἢ ἴῸγ 5 116 7}}) σϑπδο 

ἴῃ 7Θοοτῖβ οοποανὶβ ροβίαθ ᾳποοσίπατια Θ᾽ ΠἸΒηη 1 ΤΟΥ Ὸ αἴϊο-- 

οἷα πηραίπιτη οοατοΐανου, {πὸ σομνθχαγιηῃ Πθραΐ15 ρα πιτΣ 

νψαία [ατιρτιίτιθιμ ἃ Πα τιΐ, δα Θυυπαΐ γπου], 6Ἰτοὺ ἱρῆτιθ ν6- 

886, πᾶ6 αἰβοῖζιν, δἸΐου ππθαΐι5 οἤυαοῖο. Τηλου ἑαυθαὲ ατι- 

ἤδη αἰϊδοῖιι5 νη 86 ῬΥΟΡΣ [δι στιῖτ]8 σπου ΠΟΏθμ, ΟὈΠπιοξῖο: 

νετοὸ απυϊραοποι. . ὕΐϊσαφαθ πουττ ἔπποίίο δυΐτη δ] γ16-- 

ὀο[ϊατία «ἢ. Ῥαΐδέ θηΐτι, 605 αἴξδοΐιιβ, «αὶ ξαπιοο 68 Ῥυΐτηο - 

Ἰαράτιπξ, χηουῆοβ οἱθ αϊσθπᾶοβ. ἴρία «υΐάθπι σεπὰ ππ]110.. 

χορὸ αἰδοία, ἃ οὉ Ἰοπῖοβ αιοβάδη δἕ οὐ οβ πγηοῦ 65 τηθα- 

ἔιρτι5. ἱπιραοῖοβ αἰ σιθτιῖο ἱπιροαϊαΐαγ, Βίο τπιηϊοαβ νἱ ον 5 

χηοῦρτιβ εὶς ορβυτιοίίο. ὅ:16 οἴαμῃ ἴῃ ᾿πϊοππο. α οῆγαοίο. 

[0] βιοσίξ, ὑπὰδ δοὺξ τπουραδ, αὐ ἢ τρίαχη ῥίθσιαομο 18-- 
΄ 
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ἘΔ, ΟΒατε, ΨΊΙ. [9.1 Ἔα. Βαΐ. ΠῚ, (202.}) 

δὲ αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο ἀποηλείοντος τὴν ἐντὸς εὐρυχω- 
ον καὺ κωλύοντος ἢ Ἰέγαι κάτω τὰ περιττώματα, δύο ἂν 
εἴη καὺ τὰ νοσήματα. πολλάκις μὲν. γὰρ ὑπὸ φοσήματος 
γίγνεται γόσημα, παϑάπερ ἐπί τε τῶν προειρημένων ἔπζει, 
κἀπειδὰν ἐπὶ φλεγμοναῖς, ῆ ἐρυσιπένασ» , ἢ ἕρπησιν, ἢ 

ἄνϑραξιν, ἤ τινε τοιούτῳ ἩΠΩ, ἀ αι πυρετός. ἐνίοτε δὲ 
τὸ μὲν ἀποτελούμενον ἐνεργείας ἐστὸ βλάβη » καὶ χρὴ κα- 

λεῖν αὐτὸ πάϑημά τε καὶ σύμπτωμα », τὸ δ᾽ αἴτιον αὐτοῦ 
δηλονότι νόσημα, καϑάπερ ἤ μὲν ὄμφραξις., τοῦ μηκέτε 
ἀναδίδοσϑαι τὴν. τροφὴν, ἥ κατάψυξις δὲ τῆς δυσαισϑη.- 
σίας αὔτιον ὑπάρχει, γόσημα οὖσα συμπτώματος. ὅταν. 
δ᾽ αὐτὴ μὲν. ἥ διάϑεσις ἐνέργειαν βλάπτῃ πρώτως, τὸ δ΄. 
αὕτιον αὐτῆς μὴ βλάπτῃ πρώτως, τὴν μὲν διάϑεσιν γό-- 
σημῶ, τὸ δ᾽ ἐργαζόμενον αὐτὴν αἰτίαν ὀνομάζειν χρὴ γὸ- 

σήματος, ὥσπερ ἐπί τε τῶν 7λέσχρων ἔχει. χυμῶν καὶ τῆς 
ἐμφράξεώξ᾽ αὐτὴ μὲν γὰρ ἥ ἔμφραξις τὸ νόσημά ἔστιν, 

οὗ χυμοὺ δὲ αὔτιοι τοῦ νοσήματος. ἅπαντ οὖν ὅσα περὶ 
τὰς κοιλότητας γίγεται νοσήματα, ποτὲ μὲν ἐμφραττομέγων, 

Ῥοϊεῖ, οἵ» ἰάψυθ Τπϊουῖαβ Γραΐιτ οοοϊπααὶ δο ἀθουίαπι τ 

Θχοχθιηθηΐα Ῥυομῖθοαῖ; ἄπο οὐτιηΐ αποαιθ τοῦθ. Μο]οίο5 

ΘΗΣτη Δ ἸΠΠΟῸ ΤΠΟΥ̓ΡΟῸ ἸΠΟΥΡΤ5 ΟΥδαν, ατιθτηδαγηοαττῃ ἴπι Ῥγ46-- 

ἀϊοιῖ5. ,6 γθ8 βαρεῖ, απαπᾶοασιίάθηι 1: Π δτητλαίϊοπῖραβ, ουγῇ-- 
φϑιδεῖβ, πουρθεριβ, οδνβηποι!5, γ6] .φαριιδάδηη Θ᾽ βγη] 0 61 

γπουδῖβ ἔδρυῖβ Γαρουῖτασ, Νοπππταπατη σεῖο, αποᾶ Θἰβοίξαν, 
Τα πιοουῖβ οἱδ Ἰαθῆο, ἰρίπιπατιο ορουῖθε ἔὰπι ραΐμομιμα, ὕπτια 

Γγταρΐοτηδ, πουηΐπατθ, Ἱρῆπβ δαΐθπι οδπίδτη νυ] 6]16 6 τηοτ- 

Ῥππι; 64π8115 ΟΡ ἢτγτιοῦο οδαία 6Π, Ὧ6 διηρ]τ8 ΑἸ ππθπΐθτ 

ἀιπυϊθυαῖαν, οἴ τϑβιρουδῆο οἔπ βου 5. [οππϑ οατία εἢ, 4.868 

ἔγταρϊομηαίβ τπουΡτι5 68. Οὐτπι απΐθηι τρία «αἴεοῖϊαβ ξαχιοῖῖο-- 

χιθῖα ῬΥΊπιο ἰαοάαξ, οἱ ἵρῆτβ οαπιία Ῥυῖπηο ποι Ἰαοἄαΐ, 66-- 

οἴπτα «πάθη Τηου τι, ἀπο νϑγῸ Ἰρίπτη οββοἱ , ̓οαπίανα 

τπ οἱ ποιπίπατο ορογίθε,; φπθιηϑαπηομη ἴπ 16 115 Ππτηοττ-- 

5 οἵ ορῆγποϊομπθ [8 γχϑβ παρέ; ἰρίᾳ πδιιάπθ. ορῆστιοιο 

ΠΟΥΡῈΒ 61, ΗπηποΥ85 ψ61Ὸ ΤΠΟΥΡῚ οατίαθ. ΟἸϊσππατδ 1ρίξε 

ἸΩΟΧΌΣ σαν ὔραβ ὀργομάαπί, «απ ἀαο ἱπιοσχάπιη Ομ τ ααπ-- 
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ἘΔ. Οἰματε, ΨΊΙ. [9.1 Ἐᾶ. ΒΑΓ, ΤΙΤ. (505.) 
“ποτὲ δὲ ἀμέτρως εὐρυνομένων, , ὑπὸ τὸ τῆς διαπλάσεως 

τοῦ μέρους ἀναχϑήσεται γένος᾽ ἐμποδίζεταε γάρ πως ἔν 

τούτοις ἅπασιν ἥ φυσικὴ διάπλασις. ἀλλὰ μὲν. δὴ καὶ 
λειότης παὺ τραχύτης οὐδ᾽ αὗται ματαίως ὕπο τῆς. φύ- 
σεῶς ἐγένοντο ,διαπλαττούσης τὰ μόρια, συστήσεται γοῦν 
κἀνταῦϑα νοσήματα κατὰ πάντα τὰ μόρια » τοῦ μὲν φύσει 
λείου τραχυνϑέντος, τοῦ δ᾽ αὖ τραχέος λείου γενομένου. 
φανερώτατα δ᾽ αὐτῶν τοῖς ἰατροῖς ἔστι τά τ ἂν τοῖς ὀστοῖς 
γιψόμενα τραχυνομένοις τε καὺ λειασινομέγοις ᾿ αἵ τε τῆς φά- 
φυγγος τραχύτητες ἐργαζόμεναι βῆχας. χοὴ δὲ κνταῦϑα 
γινώσχειν, ὡς ἐνίοτε τὸ σχῆμα τοῦ μορίου βλαβὲν ἐκάκω- 
σεν ἅμα ἑαυτῷ τινα πόρον, οἷόν τι κἀπὶ τῆς δινὸς φαί- 
ψεται γιγνόμενον, ἐπειδὰν ὑπὸ πληγῆς βιαίου ποτὲ σιμω- 
ϑεῖσα στεγνωϑῇ τὸν ἐντὸς πόρον εἷς τοσοῦτον, ὡς ἤτοι 
μηδ᾽ ὅλως ἢ μόγις ἀναπνεῖν δὲ αὐτοῦ. δῆλον οὖν, ὡς ἐν 
ταῖς τοιαύταις διαϑέσεσιν ἥ μὲν στενοχωρία τοῦ πόρου 
τὸ νόσημά ἔστι, (πρώτως γὰρ αὕτη τὴν τῆς ἀναπνοῆς 
ξνέργειαν ἐμποδίξει,) προηγουμένη δ᾽ αὐτῆς αἰτία τῆς δι- 

νὸς ἡ σιμότης, βλάβη τοῦ κατὰ φύσιν ἔν αὐτῆ σχήματος 

ΤΟΥ, Ἰπτου ἄπιτι ἱποογηυηοάογαΐα 1] αἴδυι τιν, δα σουουιηδιοηῖ5 

Ῥαγίϊπμπι βϑητι5 τϑάποθπίιν. ἴῃ πῖ5 Πασίάομι ομηηῖραβ πιαΐα-- 

ΤΆ]115 δἸϊατιο τποᾶο οοπίοντηδεῖο ππροάϊταιν, Αἱ οοχίο Ἰδϑνῖῥαβ 

δὲ ὔρουῖθαβ ποῖ ᾿ρίαθ ἃ πιδίπγα ραγΐθβ οοπίοτυιηδηϊο ἔραῆσα, 
οοπαϊίας Γππῦ. ἨΗΐϊο ἰΐαστιθ 1π οναπῖρτ5 ραυθτιβ τα τ] σοη-- 

Βῆθαξ, αασμι Ῥᾶγ5 πδίπιτα Ἰδονὶβ αὐρογαῖτιν οἵ αὔρογα Ἰδθυῖρα-- 

τὰν. - Ἐουτιαι ον  ἀθηΠῆπια Γατξ ταϑα!οῖβ, {π86 δὲ αὔρθγβεῖβ δὲ 

Ἰαονίραιβ οἰῆθτιβ δοοϊάτιέ, δὲ πα δτιοίσια αἰρογιαῦθβ τα - 

68 ϑχοϊαηξς, Ηΐο ῥῬγαθίουθα ἁρποίοοημδτπι 6, ᾿Ἰπτθνάτηι ἔστι-- 

Τάτα ῬΑΤΒ ΟὈ]αοίδτ Πυηῖ ῬΟῚ [6 ΔΠ|ᾳποη τηθαΐατπι ΟΡ]46- 

ἄεογο. Οποᾶ Θχθηιρὶ! σγαῖα παο ΟΡΟΙΙΤΊ σομ ριον, ααΐ 

«απτη ἃ ἴοξα νἱοἹθπίο ποηππυαταυα ἤτητι8. ἕαοίτιβ ἢ, ἐδπη-- 

ἴΟΡΘυΘ τηθαίτιτη σοδγοίαν!ξ, τι ν 61 Ὡτι]]0 τοᾶο, ν6] δϑσγθ 

ῬΘΥ ἰρίαγαῃ τοῦρίγοῖ. Οομίαϊ ρίξαν, ἴπ πα]τβηηοῦιϊ αϑδοιΞ 

Ῥὰ5 ταθϑίτιβ δ στ ίθτη ὑπουραμι αἴθ. Ῥυίππατη Θηΐμ Ἰρία 

τορι γαμαὶ δοϊίοπεγη ἰπίουίασραῖ; ῬὈΤαΘΟΘθη8 ψΈγῸ Ἱρἤτι5 

οαπία παῇ Πυηΐία8, ἀπ886 ἡδίττα 18 ἡρῆπ5 ἥρτισαθ 1αθῆο οἶς. 



862 Τ4ΖΗΝΟΥ͂ ΠΕΡΙ 4͵Ω4ΦΟΡΑΟΩ͂Σ ΝΟΣΗΜ. 

ἘΠΛν ΟΠΒασέ, ΨΙΙ. [9. 1τ0.,} ἘΠ, Βα. 11, (5ο5, 505.) 

ὑπάρχουσα. κατὰ μὲν δὴ τὸ τῆς διαπλάσεως γένος τὸ 
ἐξιστάμενον τοῦ κατὰ φύσιν εἴς τοσοῦτον, ὡς ἐξνέργειαν 
ἤδη βλάπτειν, αἵ προειρημέναι διαφοραὺ τῶν νοσημάτων 
γενήσονται. 

“Κεφ. ἡ. [10] Κατὰ δὲ τὸν ἀριϑμὸν τῶν. ἁπλῶν 
μορίων, ἔξ ὧν ἕκαστον τῶν ὀργάνων συνίσταται, διτταὺ 
μὲν αἵ πρῶται διαφοραὶ τῶν νοσημάτων γενήσονται, ἢ ξλλεί- 
στοντός τινος μέρους, ἢ περιττεύοντος᾽ ἂν ἕχατέρᾳ δ᾽ αὐτῶν 
ἕτεραι. τῶν μὲν γὰρ περιττευόντων τὰ μὲν ἔκ τοῦ γένους 
ἐστὶ τῶν: κατὰ φύσιν, ὡς εἰ καί τῷ (405) γένοιτο; ἕκτος δά- 
πτυλος, ἢ ἢ ἂν ὀφθαλμῷ πτερύγιον, ἤ ἐν ῥιψὺ βλάστημα. σαρκὸς, 
ἢ καὶ “ἄλλον τινὰ πόρον ὁτιοῦν τοιοῦτον ἕτερον. ἔσται δὴ 
καὶ τούτων αὐτῶν τὰ μὲν γοσήματα, κοϑάπερ τὸ πτερύγιον, 
{ἐμποδίζει γὰρ, ὅταν ἱκανῶς αὐξηϑῇ, τῆν ὄψιν, ἔπισκοτοῦν 
τῇ κόρῃ, τὰ δ᾽ αἴτια τῶν γοσημάτων, ὡς τὰ ε, ὐ ηεες 

τοὺς πόρους ἐμφράττοντα" πρώτως; γὰρ »όσημα, ἥ ἔμφραξίς᾽ 
ἔστιν, ὅτι παὺ. πρώτως βλάπτει τὴν ἐνέργειαν. ἔνια δ᾽ ὅλῳ 

[πὶ βαπευθ ἰριϊαν οομΐουτηαί!οτῖθ, απο ἃ παῖαναῖ! βγιιοέττα 
ἄδθοορῆη!, τῖῶὸλ 7απὶ αοϊίοποια Ἰαθᾶαΐ, ργαθάϊοξαε τηουβουτπι 

ἀΙευοηῖδθ Γαρουϊθηΐατ. 

ἀρ. ὙΠ. [Ἷῃ ππηπογο ρατεπη βγη ]τοίτην, οΣ ααΐθτι5 

τππτ ΠΟ 6116 οοπ στάξαν οὐσαυιμη, ἀπρ]1665 δυπαΐ ῬΥϊηχαΘ 

χαουρουσπα ἀβουθπίδθ, δὰ ααση ἀαπα ρὰγβ ἄδβοῖξ, δαΐ 

οχτρογαῖ. ἴῃ δαυαχ πΐγασθθ 41166 ἀἴδργ δ θγιαϊειτεέτιγ ἀ1-- 

τεπῖίαθ. Ἐπ μῖ5, 4π|46 βσῃρουδηΐ, απαδᾶδ:) 6χ σϑῆθῦα 60- 

χτπὰ Γαπΐ, ατι86 [δουπιάτιτη τιαΐτγδτα ἀϊοατιξην, ταῦ ἢ οαἱ [Θχίι5 

παίοαίιν ἀϊσίίαβ, δτΐ Ἷὰ Οσθϊο ῥέογγρίαπι, ἀπὲ ἴπ πϑγ 

οαΥυδ Γατοῦϊα5; πὶ Τὰ 4110 απορίδιι χηθαΐα φποῦᾶν!5 αἰϊπᾶ 

416 σεπὰ8. Ἐξ σϑῦὸ βθούτηι Τρίοντπη πΟητ11α ααϊάέηι οὐτιπξ 

ΧΟΥΡΪ, σοῖς ρέοτυρίπτη; ααστῃ Θμΐη να μουγθηΐου δπιοί 

εἴν, ῬαρῖΠαι ομίθπθρσϑηᾶο σέζατα ᾿πέθυεισραί; πουητ]α 

ὙΟΙΟ ἸΩΟΥΒΟΣΉΙΙ Οδ 46, τοῦ ΟΟΥτ 8. [Ὡγ ΟΠ], ααΐ τηθαΐτβ 95- 

Βευππαΐ; Ῥυίπυσπι δαῖτα ἹΠΟΥΡτ5 ΟΡ βγποίῖο. 6ἢ, ααΐα ρῥτίπιο 
δοϊοξοῃ ἰαϑαηδ. Οπαθάαμη ἰοΐο σϑπογα Ῥυδοῖοσ. πιαΐατδπι 



ΒΙΒΑ͂ΙΟΝ.- 863 

ἘΔ. Ὁματε, ΨΤΙ, [10 Ἐᾶ. Βαἴ. 11: (αο5.) 
- ΄ " ΠΣ Τρ, ει , 3 ΄ 

τῷ 7ένει παρὰ φύσιν ἐστὴν, ὡς ἕλμινϑές τε καὶ ἀσκαρίδες, καὶ 
ΚΑΘ: - , ᾿ ᾿ ᾿ γ - 2 “- ἈΠ 
ὃ ἔν τῇ κύστει λίϑος, καὶ τὸ χαλάζιον ἐν ὀφθαλμῷ, καὶ τὸ. 

ὑπόχυμα, καὶ τὸ πύον, ἀκροχορδόνες τε καὶ μελικηρίδες καὶ 
ἀϑερώματα καὶ στεατώματά, καὶ ἄλφοι, καὶ λέπραι, καὶ 

-“ “ ἘΣ ς 
λεῦπκαι, καὺ πῶροι, . καὶ τὰ ἐν τοῖς ἀποστήμασιν εὑρισπόμενα 

! ε΄ - Φ 

ἅπαντα. ὅτι δὲ καὶ τούτων ὅσα μὲν ἐνέργειαν ἐμποδίζει 
7 “ Ἵ 4, γι . 

πρώτως, νοσήματα. ἐροῦμεν, ὥσπερ τὸ ὑπόχυμα, τὰ δὲ μὴ 
- , Ε7 ΄ (Ων. 3! 

τοιαῦτα νοσημάτων αἴτια, πρόδηλον παντί. τῶν δ᾽ ἔλλει- 
, Ἔ λὐ δ τς Ττο ͵ » ἡ ν᾿ . “-: 

πόντων μορίων τὰ μὲν ὁλα τελέως ἀπόλωλε, τὰ δὲ οἷόν ξξ 

ἡμίσεως ἀποκέκοπταί τε καὶ κεπολόβωται. χατὰ μὲν δὴ τὴν 
πρώτην γένεσιν ὡς πάμπολλα γίγνεται τοιαῦτα, πρόδηλον 

ἣν. - Ε Ἱ. σταντί. μετὰ δὲ τὴν ἀποχύησιν ξξαιρεῖται μὲν ὅλα πολλάκις 
ὀστᾶ κατά τε τοὺς δακτύλους καὶ τὰ κῶλα καὶ τὴν κεφαλὴν 

" , ἥορ 3 »-" ᾿ " 7 5.» ᾿ , παὺ τὰς πλευράς᾽ ἀφαιρεῖται δὲ καὶ δάπτυλος ξνίοτε καὶ ποὺς 
καὶ ἄκρα χεὶρ καὶ κνήμη καὶ πῆχυς" ξξαιροῦνται δὲ καὶ φλέ- 

͵ . 3φ7 ς ΄ ν 2Φ7 ΄, . βες κιρσώδεις καὶ ἀδένες σκιῤῥωθέντες παὶ ὀδόντες τρηϑέντες" 

καὶ μὲν δὴ καὶ γαργαρεῶών ἀφαιρεῖται καὶ ἐπίπλοον καὶ πό-: 
“ “ ᾿ ᾽ 

σϑὴ καὶ αὐτοῦ τι τοῦ αἰδοίου, καὶ πολλάκις γε καὶ σύμπαν 

Γαηΐ, οὖ ππηρυϊοῖ, αἰοαγίᾶθβ, ἴῃ νεῆσα οδ]οθἶτιβ, πὶ οΟα]Ο 

δταπᾶο, [αὐαῆο, ρ5, νϑύστιοδθ, πιϑ]οονυίᾶθβ, δἰμπθγοχηαΐα, 

ἢεαϊοιιαία, νἹ ]ΠΠρίηθβ, Ἰθρύδθ, Ἰθτιθαθ, οα1Π1, δὲ απιδ6 ἴῃ 4}55-- 

οοἰδρτιβ τθρϑυπιηξαῦν οτημΐα, Οποᾶ δαΐθμι δὲ 6χ 15 ᾳπαθοιη- 

486 ξπποϊοηθιη ὈΥΙΟ ἀπίου ανραηΐ, τηουῦόβ. αϊσατπμ5, πξ. 

Γαβπἤοπομι, «τια6 σατο ποι [ππτιξ 6] αϑχηοὔ!, τπου ουτιτη οτι-! 

[α8, ογαηῖθτι5 τη δη 1 ἤτπη ες. Ἑαγαμι σατο ἅπ86 ἀοβοϊτιηξ 

Ῥαυῆππι ᾳτιαρᾶδιη ομγηΐπο ἀδρογάϊίας [πηΐ, ἀπαρᾶδιι νοπεΣ 

6 ἀπηϊαϊο απιραΐοίαθ δὸ πυσξ]αΐαθ, Ἐλ πάθη ἴῃ Ὀυῖπια 

δεπογδίίουια 6) ι5ηη 1 ῥ]τιγῖτηβ βουὶ 1αἴϑὲ πιϑυίτιθιη. Α ρατ-- 

τὰ γε ῦο οἵα ἴαθρε ᾿αΐδρτα δχίτητπίθν 6 ἀἸσιξι5, αὐίαϊιβ, ο8-- 
Ῥὶΐα οἵ Ἰαίθυιραβ; δυΐουέαν θέαι ποππτπατιδτ αἰ σίξιιβ, Ὅ 65, 

οχέγομημα τπδη5, Ἐἰρῖα οὐ οαριΐα58. Ἐππίγδθηἴοῦ Ῥυδαθΐουθα 

ψάπαθ ψαγιοίαθ εἰ ο᾽απάμϊαθ [ονυμο Ἰηδυγαΐαθ οἱ ἄθηΐεβ 

6χθῆ. Ἐχιραμίίων ἀποάπθ σατοτιο, οππθηΐαιη, ῬΥαθρ πίστι, 

Ἰρῆὰβ ῥυάοηαϊ ρουτο, δὸ πιυ]τοί68 ῥθπΐβ Ἰΐθροῦ, αἀπειηδᾶ- 



86... ΦΖΤΑΔΗΉΝΟΥ ΠΕΡῚ ΔΙΑΦΟΡΑ͂Σ ΝΟΣΉΪΙ. 

ἘΠ. ΟΠματι. ΨΊΙ. [1ο.7 Ζ ἘΠ. Βαῖ, 1, (αοϑ,) 

᾿αἰδοῖον, ὥσπερ χε καὶ οὗ ὄρχεις. ἐνδακὼν δέ τις ἔναγχος 
ἐπὶ σπασμῷ μεγάλῳ τοῦ παντὸς σώματος ἀπέτραγε “τῆς 
γλώττης τὸ πρόσϑει ᾿ εἶτ ἐσώϑη μὲν ἔκ τοῦ σπασμοῦ, δια- 

λέγεσϑαι δὲ ὁμοίως οὖκ ἠδύνατο. τούτου τοῦ γένους ἐστὶ καὺ 

τὰ πολοβώματα καλούμενα χελᾶν καὺ ῥινῶν καὶ ὦτων, καὶ 
ὅσα ἑτέρων σαρπωδῶν μορίων ἢ ἀποσπασϑέντα σφοδρῶς, ἢ 
διασαπέντα τελέως ἐξετμήϑη. κατὰ πάσας γὰρ τὰς τοιαύ- 
τας περιστάσεις ὃ κατὰ φύσιν ἀριϑμὸς οὐ συμπεπλήῤωται 
τῶν μορίων, ἤἢ ἑνὸς ἢ δυοῖν ἢ καὶ πολλῶν λειπόντων καὶ 
ἤτοι τελέως ἀπολωλότων ἢ. ἔκ μέρους ἀφῃρημένων. ὅσα 
μὲν δὴ τῶν τοιούτων ἔνεργείας ἐμποδίζει κατὰ τὸν ξαυτῶν 
λόγον, ἔν τῷ τῶν γοσημάτων γένει τετάξεται", τὰ δ᾽ ἤτοι 
καταψύχοντά τε μόριον ἕτερον ἐνεργείας ἀπεργαστιίὸν ἢ 
τροφὴν ξλλιατῶς ἐπάρδοντα νοσημάτων αὔτια᾽ τινὰ δὲ ἄμφω 
συλλαβόντα ἔχει καὶ τὴν ὡς αἰτίου χώραν παὺ τὴν ὡς νοσή- 
ματος, οἷον καὺ γαργαρεὼν, ὅπόταν ἕως βάσεως ξπτμηϑεὶς 

᾿ ι Ἧ 3 ᾿ ἘΣ 
πκαὺ τὴν φωνὴν παραβλάπτῃ καὶ ψύχῃ τὰ κατὰ τὸν πνεύ- 

χαρά οἰἶδη ἰ6ῆ65, ΝΏΡΕΙ σϑτο χαΐδατν νϑμοιπθηῖ τιιΐ- 

ψορῇ σουροχίβ οὐπναϊπομθ οουγθρίπβ δπΐθυΐουοπι Ππρτδθ 

Ῥαγίθιη τηουτοιιβ., απιρτιίαν!, ἀοίπαθ αὶ Θοπντποη 6 [οῦρϑ5 

ἕδοϊαβ Ῥθυαθατθ δ δπΐθ Ἰοχῃϊ ποη μοί. 5 8θποιῖα 
Ταπξ οἵ αἴ86 ποι] αϊίοθ5 σοοδηΐαν ἸΔΌΊΟΥΤΙΠ, τιαυΐτιιη, δ-- 

τίσ, οἷ απδθοππατιθ 4146 οαΥποίηθ Ῥαγίθϑ δι σϑ] θυ θοῦ 

δνυϊαθ δαὶ ρυϊτϑίδοϊαθ Ῥϑηϊίπιβ δχθοίδα Γαπί, Ἐτϑηΐτι ΡΟΣ 

Ἡτιτιβιπ 1 τη ον ῖα8. αὶ [δοπτιάτιτη τπιαΐπιτατη ΘΕ. ρατίϊατη πτι-- 

ἸΏΘΙ5 ππροτβοίαβ οἱ, ἤνθ πᾶ Ῥ6γ75, ἤνβ ἄιτι66, ἤνο ρ]α- 
65 ἄδδηΐ, παβθατθ ν61 οὐπηῖπο ἀθρουϊΐαθ, νοὶ] 6χ ρατίβ (}Ρ- 

Ἰαῖαβ. Οπδθοππαπα απο ἰβ!ατπη Τπποίϊομθην ἰηξουίπταηΐ 
Γαὶ τρίονττα γταϊΐομθ, πὶ Ὑπουθουπτη σθηθτθ σΟμ Ιπθηΐατ; 

4πῶ6 ψθῖο δαΐ δϊατιδηη Ῥδυΐθηη. 8118: ἵπηοίλομ 15 ορ᾿ βουὴ 

τοῦ σου, ἀπΐ Ῥαγοῖτιθ δἰ πηθηΐθι αἰ πα ρτιπνξ, χπουβοταπα 

οατιίαθ: αἀπδοάδηη ὙΕΙῸ αἴτιαι σϑπτ8 δἰδατπιηΐαγ δὲ πΐ 

δτίδε οἱ τιῖ ἸΠΟΥΌΪ νίοθπι, τὰ ραχρυο, απ, αασπι ταϊοϊτι5 

δχθοΐῃϑ οἵδ, δὲ σόοσθμὶ Ἰαοατί, εἰ ῥα] 1.88 ἐποτδοοίηατιο γτο- 



Β1Β.Ζ10Ν. 865. 

ἘΔ. Οματι, 11. το, 1. ἘΔ. Βαῖ, ΤΙΤ. (2Ζο8.) 
μογά τε. χαὺ τὸν ϑώρακα. ἐπειδὴ γὰρ ἔμαϑες ἐν τοῖς τῶν: 
ἐνεργειῶν τε παὶ χρειῶν λογισμοῖς, ὧς ἁπάντων τῶν τοῦ... 

ζώου μορίων τὰ “μὲν εἴς ἐνέργειάν τινά συντελεῖ τῷ παντὶ. 
ζάῳ χρησίμην, τὰ δ᾽. αὐτὰ μὲν οὐδὲν ἐνεργεῖ, χρείαν δέ τινα 
τοῖς ἐνεργοῦσι παρέχεται, δῆλον ὧς καὶ τὰς βλάβας αὐτῶν, 
τὰς μὲν εἶδ᾽ ἐνέργειαν ἄντιπρυς διαφερούσας ψοσήματα. ἐρεῖς 
στρώτως εἶγαι τῶν τοῦ ζώου μορίων, τὰς δὲ εἷς χρείαν τινὰ 
φοσημάτων αἰτίαο. .“[11} ᾿ὥσϑ' ὅσα μόρια διττὰς ἐνεργείας 
ἤ διττὰς χρείας ἀποτελεῖ, κατὰ μίαν ξνίοτε βλάβην. διττὸν 
ἕξει λόγον, ἤ νοσήματος; ζη αἰτίας. εἴ δέ τι μόριον ἅμα 

ἄμφω ποιεῖ, χρείαν χαὺ ἐνέργειαν, ὥσπερ ἐνίοις εἶναι δοκεῖ 
καὶ δ᾽ γαργαρεὼι, Υ “Τούτου τοῦ μέρους ἀπώλεια καϑ' “ἕτερον 
μὲν λόγον ἔσται γόσημα, χαϑ' ἕτερον, δὲ γοσήματος αὐτία. 
δῆλον δὲ, ὡς τῷ λοιπῷ τῷ μένοντι “αὶ σωζομένῳ τὸ ,Ἰόση- 
μά ἔστιν, οὖ αὐτῷ τῷ μηκέτι ὄντι, τῆς γὰρ τοῦ στόματος 

εὐρυχωρίας κατ ἐκεῖνο τὸ μέρος, οὐ γῶν ἔστε τὸ πάϑος, 
μόριον εἶναι; φήσεις τὸν κίογά τε καὶ γαργαῤεῶνα σίροσα- 

ζειροταῖ. ᾿ Οππτα βπΐπι 6Σ ἐπποίμου τη 86 ἩΠΠττΩ 1] 6 Ἰ ῬΔ Τογ6 

ἀταιδοτίβ, ὁπνπίτχη δἰ πδυ 8. ραν απ 81Π165 δα δοοπεπι 411: 
αίιατα τ ἢ δνήτη δ} ἘΠ]ΘΙΣ σΟΠέΕΥΤΘ;, 41185 ΡῈ} [6 χαίᾶοπι Ὡ1- 

ἘΠ ἀρεγβ, [βδἃ τπἴτπι αποήᾶαηι δοϊΐοποτι ΟΡοτιαεῖθτιβ ῬΎδ6- 

Ρόγο, Παχαρῖ, φαοᾷ δογηχῃ ἰδϑἤομθβ, 4π|886 ἴπ δοίλοποθι Ὀθπ6 

αἰπηιοανῖ, ᾿Ῥυϊμυστα [παξιι85. Ῥαγξῖτητι ΔῊ Π14 115. οἢ8 τηῦσροϑ; 

ααδο ν8ῦο τὶ δ αυίθτη τιπηι, ἸΠοΟΥΡΟΥη. ὁαπία8. ΟἼΩΤΕ, 

αἴδο Ῥαγῖδβ ἀμρ] σου δοϊίοπθη δὰ ἀπρηοθια αἰἴμτη ῥσας-. 

Παλῖ, Ἰπϊοσάπτη 1ὰ τιὴα Ἰοοἤοης ἀρ] οθη) δὰξ ὩΊΟΥΡΌῚ φαΐ 

ὀδυαε ΟΡΗ ποριΐ ττοιιθα, ἀξ ἢ 4πὰ Ῥάτ5 τὐγτχηατια ἤπλτι} 
τ Πάτα; τατα πΐαγα, ἕαγα δοοποη,; απθηδ γα παι αυθει8-- 

ἀξ οἵϊβ σιἀδεαν δὲ σατραῖο, Ἠμα)ὰ8 Ῥατί8 7δοΐησα αἸΐονα 

ἀαϊάδη γαϊξουβ ουτὲ πιουρ8, δἰΐθτα σότῸ τιουρὶ οδπία. Ατ- 

«ἂϊ χη δἤπχη οἱ, τϑηαααθ Ῥουυιδηθη 5. 6 Γοσναΐαθ ρατί8 

τπουθυπὶ Ε[6, τοι 615» 4186 ΔΉΡΠτι5 ποχὶ Πέ: ΟΥἹ5. Θχῖπι οα-- 

Ῥδοι τ τ5 τὰ 1114 ρατῖδ; οὰϊ χπουραβ παπὸ ἸηΠαοθέ, Ῥαγεουΐδη, 

εἴἴ8 ρσοδέθρουιβ, 18 αοα πνϑτ εἰ συν οι Π]οπθῖη ΔΡΡΘΙ]δτητιϑ. 
111 ΟΛΤΈΝΟ5 ΤΟΙ, ΥἹ- 
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ἘΔ. ΟΒᾶεε. ὙΠ. Τὰ 1 ὲ ἘΔ. Βαῖ. 117 (οο5.) 

γορευόμενο»». ὅταν οὖν οὗτος ἀπόληται, λείπει τι τῷ χωρίῳ, 
χαὶ οὕτω. τὸ ὅλον ὃ’ γόρημόά τι χίνετοι, μένοντος τοῦ κατ 
ἀρχὰς ὁμολογηϑέντος, τοῦ πᾶσαν ξγέρχειων ὑπὸ φοσήματος 
βλάπτεσϑαι. ἢ τοίνυν, ἴδ οὖν ἔστε βίο τις ἐγέρχεια τοῦ 

᾿ξώον καὶ ἥ φωνή; παὺ ἥ εἰσπγοὴ ». καὺ ἢ δεπνοὴ, δειμτέον 
ἐστὶν, ἢ, εἴπερ τοῦϑ' οὕτως ἔχει, δῆλον, ὡς ἡ τοῦ πίογος ἀπώ- 
λει νόσον ἐναπεργάζεται τῷ οὐραγίσκῳ. ᾳοτὰ δὲ τὰ αὐτὰ 
τοῦτα Καὶ ἢ τοῦ ὀδόντος ἀπτθλεϊα γόσημα ἔστιν τοῦ στόμα- 
τος, εὖ μὲν τῶν. πρὸς τὴν μάσσησιν ἐπιτηδείων εἴη, χαὸ 
ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς: μασσήσεως βλαβέτος, εἴ" δὲ τῶν τομέων 
ὀνομαζομένων, εἴς:τε τὰἂς ἐδωδὰς καὶ τὰς διαλέξεις ἑμποδίζον-- ᾿ 
τος. οὕτω δὲ καὶ εἶ τῆς γλώσσης ἀποτμῃϑείη τὸ ἡμίου; τῷ 
λευτομένῳ μέρει σταρὰ φύσιν ἐστὲ τὸ πεπολοβῷσϑαι. κατὰ 
ταὐτὰ δὲ “αὐ τῷ ἐπιπλόῳ,,. καὶ τῷ αἰδοίῳ, καὶ πᾶσι τοῖς 
οὕτω παϑοῦσι. χαὶ εὖ μὴ ἡόσημώ. τι αὐτὸ καλεῖν, ἀλλὰ 
πάϑος. ἢ. στάϑημα' βούλοιτο; περὺ ὀνόματος, δὺ περὶ πράν- 
μᾶτος ἀμφισβητήσει. δῆλον δὲ, ὡς; τῇ. μὲν γλώττῃ, αὐ 
τῷ ἐπιπλόῳ, παὲ τῷ αἰδοίῳ, καὶ ὅλως ἅπασι τοῖς τοιούτοις 

Ομ ἀξαοιθ 666. ἄρρονάηα 6Π,. θοῇ: δἸ συ. οδρβοί δε; 
δἴᾳιο 18 ζεῖ τοξαγη τίμτιβ τηουῖτιβ. Θ[Β, τηϑυιθηΐθ,. ποῦ δ 115 

ἕο. οοποοῖδα 6, οπθθῦ ΠΟΠΙροὲ δοποπθη 4. Ἰποῦρο [4 

Οπα ρθη διιΐ,. ἼΟγ.. Πη818 ΔΙ Πα 68 δυηΐπηα 8. δοΠο- 

πιθηι οἱ σϑόθηι δὲ. 1 Πρ ΠΟ πΘ μην. οἵ. οαριγϑίίομπθηι, ἄομιοι- 

Πεαπᾶθτα 68}, δὶ, ἢ ἴα [8 788 Ῥαθεῦ, οοπαΐ, Ὄτνπ1186 74οἴπ- 

φαγα ἴπὶ Ῥϑἰαΐο Ὑπουθιηη οἴοθυθ, Θ,ΤΉ111 Ὑϑέϊοηθ 7δοΐατα ἀθπ- 

8. οὐἱβ ΘΕ Ἰποῦρι5,. ἢ ἴδη5. ΟΣ 1185 ξπονῖξ, «αὶ χαδη ἀποβίϊοπὶ 
Ἰαξονντανῖ, ἰδάτιθ ἐπὶ 1116 -Ῥατέθ, τὸ] χηθηαποδίο 16οία οἵ; ἢ 

ψ6γῸ δχ 1πο [ΟἽ θη τιοτη 6115, δἕ οἴπῃῃ δὲ Ἰοφατοποηι 1πἴθι- 

Ἰαγθαῖ. ὅϑῖο θέϊδῃι, ἢ Πηρτιαθ, αἰ ἀπτη Δ οἱ πὶ ἢ, τϑῆ- 

ὄπιδθ ματξ Ῥεδδίθε πδίανδμι πγα ] Δ ο πιογῶτς 5, Ἐοάοπι 

ἢχοᾶο δὲ οἱπθηΐο, δὲ Ῥπάθπμθο, δὲ οὐῖρτιβ 116 αἴδοί8 ρατ- 

Ῥη8. Ὁμποάᾶ ἢ. 415 16] ποη ἸΒοΥΡητα, (εὰ εἴεοίπῃι γε] αϑο- 

οἴομπθηι “νόοσῶγθ νοῆ, ἄθ ποπήπθ,, ποὴ 46 τ σομξοπαοί. 

ΤΑφαρέ δὐΐοηι, τι πρτια; οπηθηΐο, ρυάοπᾷο, ἀθηίατιδ οπιπίσ, 
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Ἐπ: Ομάτε. ΤΙ. [{π1. εὐ Ἑδ, Βα, ΤΙ, (ο5.) 
κεκολοβωμένσις ὀργάνοις ἔοστί τις μείωσες τοῦ μεγέθους ἔν 
ὅπασὶ τοῖς εἰρημένοις ϑοσήμασιψ᾽ αὐτῷ δὲ τῷ ξώῳ. μείωσις 
μὲν. οὐκ ἐξ ἀνάγκης ξσται σαφῆο, ὧδ: ΤΠ; Τθδς κολοβὸν, 
᾿ἀριϑμὸς δέ τις ἀφαιρεϑήσεται μορίων, εἴγε δὴ καὸὶ ἀῤτηρίαι; 

καὶ φλέβες, καὶ γεῦρα, καὶ δέρμα ἐνίοτε, “αὲ πιμελὴ, καὶ 
ὑμέγες, καὶ σὰρξ ἀφαιρεῖται κατὰ τὰς τοιαύτας. διαϑέσεις. 
ἐπὶ μέντοι τοῦ 7αργαρεῶνος καὶ τῶν. κιρσωδῶν ἀγγείων 
ἐχτμηϑέγτων καὶ αὐτῶν τῶν ὀργάνων. ἀφαιρεῖταί. τις. ἄρε- 
ϑμὸς μορίων. χαὺ δὴ καζ τετάξεταε τὰ μὲν τοιαῦτα πάγτα 
ὑπὸ τὸν ἀριϑμὸν τῶν μορίων ὑπαλλαττομένων". δόων. δὲ 
ὀργάνων ἀφαιρεῖται μέν τι, οὐκ ἐξαιρεῖται δὲ τὰ μέρη, ταῦξ 
τὰ ὃν ἀμφοτέροις οἷον τετάξεταιϊ τοῖς γένεσι. καὺ γὰρ ἄβε- 
ϑμὸς. ἐνδεῖ τῷ ζώῳ᾽ μορίων ἁπλῶν, καὶ μέγεθος δργάνου. συν- 
ϑέτου" ἀεκολόβωται γὰρ. τὸ; ὅλον. “καὶ μὲν δὴ. καὶ ὡς ἀμ» 
φοῖν τοῖν 7ενοῖν, τοῦ τε ἠατ' ἀριϑμὸν καὶ τοῦ. κατὰ μέγεϑος,᾽ 
ἀνωτέρω τάττειν ἑτέραν ἐκ) χωρεῖ κατηχορίαν τὴν τοῦ ποσοῦ, 
παντί που δῆλον, εἶχε δὴ τοῦ ποσοῦ τὸ μὲν διωρισμέγον 

᾿ 

Ὅτι8 Θ᾽ τιβηποῦ! τήτι 1] οὐΐ8. ΟΥρανῖβ οἸΐαιδτη οἴ γηαρυϊίπι 118 
αὐγα πΠοσδγὴ. δ. ΟΠπΡτι5. Θητθυαἰ8. γπουθῖβ ἡαοέαπι; ἱρίι 

ΨΈΙΟ δηλ πῖ8}} αἰ) πο ἤθη Πα πος 6 οἢ Τοχο τηδτλοἤδτη, 

τῇ: τη] δίχα. ἀρραγθαῖ, [δ «Πα Ῥατέατα πιππθστιβ ουτξ 

Ὁ Ρ]αΐαβ, απιθὶῇ οἱ δυΐδῦΐδθ δὲ σϑπδθ' οἱ πθυνὶ δὲ. οαξῖβ. 1π- 

τογάπχῃ εὖ αἄδρ8 οἵ γαθηργδπαθ οἵ ΟαΥῸ 1π ἰ!ρτι5 αἰΐθοιῖ-- 

Ῥτι8 αὐοσπίασ. [π᾿ συ οοηθ δπέδθην. εἰ συ οο δ ναῇ8 

Ἔχθοῖβ Ἰρῆβ5. δέδαιη οὐδαηῖδ Δ 15 ῬαΥ πη ΠτΔΠΟΥ 5 ΔΈ ΤΟΥ-- 

ἴαγ. Αἴααξρ μᾶθο οὐπηΐα δὰ ρδύπτη, ατιδθ 1πηπην ἀπ 1, σττι-- 

ΤΑΘΙ ΤΙ ἸΏΟΧ. γαίδσθηίαν. ὉΠ σεσο “ποτπαπιοϊππ ἰδ ΟΥ̓Ράπο-- 
χτπὰ αἰλίτα ρογέῖο το! ἰξον, ποτὶ απίοπι οχίπιπηίατ' Ῥατί68; 

μαθο δᾶ ἀϊσυϊηαηδ σοπὰθ (ἀοδδγητηοο γοίδυθπέασ. Ἐ θηῖα 

ἀ66Π δυϊπηδηῖ ἔστι Ῥατίμιτι δηηρ]τοίτα ππγθ 8, ΤΟΥΣ ΟΥ-- 

δαπὶ φομηρο ΠΗ τηὰριμαάο, τοίη Παιτάθηα τη] ίπαπι. 8. 
ἘΠ ἴαπια ἀποᾶ τἰσταδατια σο 6.15, ἴπτη ΠΠΠΙΘΥΊ, ἘΌΤΩ τᾶϑστῖ- 

ἐαδηηῖ5, Γαρουῖα8. αἰζοστιτ: Ῥυδϑατοαϊηδλγέαπ, Ἰ6π|ὸ ἀπαπέττα: 

15, Παίπιούς ποθαΐ, οὔϊατίιθ τη! θῆαχη δ, «παμαοᾳαϊάοπι 

ΠῚ 2 
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ἘΔ. ΟΒασε. γπ. Ἰαποτοῖ ἜἝ, Βαΐ, 171. (2ο8,) 

ἐστὶν, ὃ. δὴ “αὶ ποσὸν ἰδικῶς: ὀνομάζεται, τὸ δὲ συνεχὲς, ὃ 

δὴ καὶ πηλίκον προσαγορεύεται. ἀλλ᾽ ἐν τῷ παρόντι σαφέ. 

. στερον ἔδοξέ μοι διαιρεῖν αὐτὰ οὕτω, κατὰ μὲν. τὸν ἀριθμὸν 
τάξαντε τὴν ἑτέραν. διαφορὰν τοῦ ποσοῦ, κατὰ δὲ τὸ μέγε- 
ϑος τὴν. ἑτέραν, 

Ὁ Κεφ: 8. 1422) ἐπειδὴ καὶ τὰ κατὰ τοῦτο τὸ γένος. 
εἴρηται γοσήματα,, περὴ τῶν κατὰ τὸ μέχεϑος ἢ τὸ. πηλξ. 
κοῦ τῶν μορίων, ἤ ὅπως ἄν τις ὀνόμάξειν ἐθέλοι, διέχνϑω-. 
μεν. “ἔστι δὲ οὐ ταὐτὸν τοῦτο τῷ προειρημένῳ... μένον- 
τὸς γὰρ τὸῦ κατὰ φύσιν σχήματος τῷ μορίῳ, διαφϑει- 
[πο]ρομένου δὲ τοῦ μεργέϑους, ὅταν “ἐνέργειά τις β βλάπτηται, 
διὰ τοῦτο νόσημα᾿ ἔσται τοῦ μορίου τὸ συμβεβηκὸς, οἷον 
εἴ τῳ τηλικαύτη γένοιτο ἤ γλῶττα κατὰ τὴν πρώτην εὖ- 
ϑὺς διάπλασιν , ὡς ἤτοι μηδεμίαν ἔχειν ἀναστροφὴν ἐν τῷ 
στόματε διὰ τὸ μέγεθος, .ἢ διὰ σμιερότητα μὴ ψαύειν 
ἅπάντων αὐτοῦ τῶν μερῶν. ἔπὲὶ δὲ τῶν ἤδη τετελειωμέ- 
γῶν αἵ μὲν παρὰ φύσιν ἐπαυξήσεις τῶν - μορίων οὗ πάνυ 

ψ' ᾿ : 

παπέϊίαβ πᾶ ἀἰ[ουθέα δῇ, απαθ δῆδια αιδπηΐαβ Ῥρορυίβ 8ρ- 

ἢ γ6 Πάν, αἸΐοτα σοπάητια, 486 πηάρητίτιάο᾽ ποχαϊπαΐπατ. γὲ6-: 

τύχα Ἰὰ Ῥτοίθη τα ἀἸΠπποϊ ἀπ 5 Π1Π1 νἱΐπτη οἱ πᾶθο τία ἀἸ11- 

βαδγα, 4αἱ αἰτθνάμπι απδηξ αἴ5 αἰ ον οπέϊατη [Ὁ πυσηθσο; 81- 

ἰχυι ΓᾺΡ τηδρηϊαδεπδ ΘΟῊ ΠΕ ΘΓ. 

Ὁ καρ. ΙΧ. ἘΣΡΠοα θ᾽ δτιΐθυα μαΐαροο, ΒαΠΟΥΊΒ5. τη ΟΣ Ῥί5, 
ὅς Ἧς, φαΐ ΕΠ ππδρηϊ ἀπ 8 πὶ αὶ δα Ῥαταπαι φαδτ  αἴθτα 

χοάποπιίατ, δπξ φάογιοδοοιπιατιθ 6085 ΠΟΙ ΐΠαΤΘ ῬίΙΔοτιουῖί, 

ΔἸΠΠΤογατππδ.., [ἃ δπίοπι σϑησς τοῦ ἴᾷδπι 0 Ὀγαθάϊοίαιη. 6. 
Ν πηι ἢ, τηδηθηΐθ “ξουπάππι πΐατδτη ῬΑτ 8 ἤρατα, ταδρυῖ-" 

ταᾶο ψίείθειιτ, " «αταπ Ἑαπιοῖίο φαδοάδμη Ἰαοάτξαγ, δα 46 οδτία 

Ῥατίΐϑ ἀροϊᾷοὲ τλουΡη8; ὙΘΙᾺΠ ἢ τὰ ῥγῶτια ἢαξῖπι φομῃΐοτιπα- 

Ἤοπο Πηρτια, 6115 Πί, τὸ νϑῖ Ὁ πιαρηϊπίποπι ἦπι οΓ6. πῈ]- 
ατα παβοαϑί ΟΠ ΥΠοπθιη, νοὶ οὗ ᾿Ῥατνιϊαΐομι ΟΥΏΠ65 ΡΠ 

ογἦβ Ῥαυίθβ ποη αἰίποαῖ, ψογαπη ἴῃ 78πὶ ρουξθοῖί9 ῥσϑθίθν 
πιβέμτϑτῃ ῬΑΥΤΤτη ἡπογϑιηθηΐα πο δαἀπηοάπη, ΟΥΘΟΧΟ ΠΟΙ 
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ἘΔ. Οματε, ΨΊΙ. [12. ἼΕ .Σ ἘΔ. ΒΓ. 111. (Ω08. “οά.}᾽ 
τε φαίνονται συνεχῶς γιγνόμεναι ρ: μειοῦνται μέντοι, πολλά-:. 
κι; καὶ καλεῖται. τὸ νόσημα πρὸς μὲν ἐνίων ἀϊρῥοφία," 
πρὸς ἄλλων δὲ φϑίσις τοῦ μέρους. αὖ (204) δὲ ἐπὰαυξή-- 
σεῖς τῶν μορίων. ἔν τε᾿ τοῖς ὑπερσαρκοῦσιν ἕλκεσι γίγνονται 
κἀν τῷ καλουμένῳ πριαπισμῷ.. “Νιιομάχῳ δὲ «τῷ Σμυρ-" 
ψαίῳ πᾶν ἀμέτρως :ηὐξήϑη τὸ σῶμα, χκαὺ οὐδὲ κινεῖν ἔτε 
δυνατὸς ἣν ξαυτόν᾽ ἀλλὰ τοῦτον “μὲν ὃ ̓ ᾿σκληπιὸξ Ἰάσατο." 
γλῶσσαν δέ τινος ἐπιπλεῖστο». αὐξηϑεῖσαν ἐϑεασάμεϑα 700 
οἷς ἁπάσης ὀδύνης, ὥστε μήτ οἴδημα δοκεῖν. εἶναι, μήτε᾽ 
σκίῤῥον, μήτε φλεγμογήν" οὔτε γὰρ ἐκοιλαίνετο᾽ ὕπο. πιε- 
ζόντων, οὔτ᾽ ἀναίσθητος ἤν, οὔτ ὠδυνᾶτο, ἄλλ, αὐτὸ" 
τοῦτο μόνον αὔξησίς τις ὄμετρος ὑπῆρχεν ;. οὐδὲν τῆς οὐσίας 

αὐτῆς τοῦ μορίου βεβλαμμένης.. οὕτω δὲ καὶ ὄρχεις καὺ 
᾿ » ᾿ ᾿Ψ , ἢ ῬΕ ΓΕΘ Ξ Ἐπ ς.." «- : 

μαστου τοῖς μὲν ἀμφοτέροι,- τοῖς δὲ ΘΈΡΟΣ Ο ἕτερος 

ἠὐβηϑη:: καὶ ἡ καλουμένη. δὲ χοιρὰς τούτου τοῦ. γένους 
ἐστὶ, δυσχρηστίαν οὗ μικρὰν ἐν ταῖς ΘΡΈΘ ΕΘ , ὅταν ἄμέ- 

τρῶς αὐξηϑῆ : παρεχομένη. “καὶ μὲν δὴ καὶ αἵ τῶν καν- 
ϑῶν ἀμετρίαι τούτου τοῦ γένους εἰσίν , ὀνομάζεται δὲ 

οομπίριοιπηΐον} τηϊπατιξαν ἴατηδα [δορῖτιθ, νοσαξαλαας, Ηἰο᾽ 

τ ΟΥ̓Ρτι5 ἃ 4 υΡτιδάδη) 6118. 18 6165; Δ 41115. Ῥαγ 5 ἴαρ65: Ῥαχ- 

ἔπαχα Ἱποσθιηθαΐα ἴπι Ἐ]ΠΟΟΥΊΡτι6. Ππροτονοίοθηθ οανπθ Πθμΐ, 

αἴχας ἴὰ Ῥυϊαρίίηιο, ἀίδια νοοϊξαιξ: ΕΝ σογηδοιο Θγαγυτθεο. 

αἄδο τοΐπιπι σουρτιβ Γαρτα τηδᾶιιτι πτοτουπθαΐττη σορ τς, τί τι6 

Δείποορβ πόνο [6 ἱρίπηι ροῆεε; [δὰ τρίαδι [απ ΔΕ τοία-- 

ταῖϊ Αοἰοηϊαρῖτιθδ. Γάπρτίατα οὐ] βάδην φαδιΡΙ αὐ Ἰρνύτη αὐ-- 

οἰάτα νἱαϊηνθϑ, οτητῖβ ἀ0]ΟΥ15 θα ρου θαι, ἢ ποααδ. οοἄθηια, 

πϑαπθ (οἰυυμῶβ; πϑαᾶθ ρηϊορίήοης οΠδ νἱδδγοίαξ. Νόατιο 

δπΐ ῬΥΘ ΘΠ ΠΡ α5 οαναΐα οοἄθραι, τπδαπθ [θη 8 ἐγαΐ ἜΚ ΡΘ 8, 

πϑαπθ ἀοϊοραΐ; [δ τᾶ ᾿ρίατη ἀππίαχαξ ᾿πισγοιιθηξαῖα ᾳποῦ- 

ἄδτα ἱποογαβοάογαίση δγαῖ, ἘΠ οία ῬΥΟΥ [τ 8 ἀρΠτ5 Ῥατῖῖϑ ΓᾺ5- 

Παπῖϊα. 5816 δὲ ἐδῆδθβ δὲ υπατῆτηδο 4115 αἰογάσο, 41115. αἸξοχ᾽ 

ἕπρτα ταοάπη ᾿πογονὰϊ. Οπ686 οἴδτη ἥττταα σοξαΐαν, πυ] 5 

δϑηοΥῖ5 οἷν, 486, “πυχη ἱχητηοχαίαθ ἱπουον, πὸ μάν 

πάτα Τα οἰ ΟΡ 8 Ἰδοβουιθηι δαίοσι, ΘΙ ΠΥ ὀίίατη δπρτι-" 

Ἰοστιπι ἧι 0.115 Γαμπὲ δπιείνίαθ πο} ὰ5. βεπαν!5, απουται πῆς 
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ἘΔ, ΟΙδσε, γι: .[15.] ἱ ,ἘΔ, Βε(, ΤΙ]. (0 
ἥ, μὲν ἐπὶ πλέον. αὔξησις ἐγκαγϑὶς, 3 ἦ μείωσις δὲ δυάς. 

τοιαῦται μὲν δή τινες καὶ, τούτου τοῦ: γένους τῶν γοση- 
μάτων αἵ’ διαφοραί: 

Κεφ. ἐ. Τῆς δὲ συνϑέσεωθ τῆς κατὰ. φύσιν. ὕπαῖ-- 
λαττομένης) γίνεται φοσήματῶ; παρὰ μὲν; τῆν ϑέδιν ἕν 
ταῖς ἐξαρϑρήσεσί τε παὶ παρᾳρϑοήσεσι. κὰν ταῖς ἐντεροκή-- 
λαις. ξε: καὶ, ἐπιτλοπήλαις. ὀνομαζομέμαις, πᾶρὰ. δὲ τὴν 
πρὸς τὰ παρακείμενα μόριω. μὴ. κατὰ φύσιν: ὁμιλίαν: σύν-. 
δεσμός που, χαλασθεὶς, ἢ. συνταϑεὶς η, ἢ ἀποῤῥαχεὶδ ἔμπο- 
δίζει. τὴν ἂν ἔχείνῳ. τῷ μορίῳ. κίνησιν. τῆς διαρϑρώσεως. 
ἂν τούτῳ τῷ γένει καὶ οὗ τῆς γλώττης εἰσὶν ἄμετροε 
δεσμοὶ, καὺ οὗ τῶν αἰδοίων, ἔφ οἷς ἡ μὲν εἴς τὸ διαλέ- 
γεσϑαΐ, τε καὺ μασσᾶσϑαι ἵχανῶς ἐμποδίζεται, τὸ δὲ αἷ- 

δοῖον ἂν τῷ κατασπείρειν εἷς τὸ ϑῆλυ πόῤῥω καὶ κατὰ 
εὐθὺ προ πεῖ, ἀδυνατεῖ τὸ σπέρμα; διεστῥαμμένου τοῦ 

σπόρου. “ποὺ μὲν δὴ καὺ αἵ συμφύσεις αἵ παρὰ φύσιν ἢ 
χειλῶν. ἑλκωθϑέντων; ἢ βλεφάρων, ἢ δακτύλων, ἢ ἕδρας, 

χη ἀου αἴϊτ8 ἐπουθηχοπίθμα. ΘποδηἝ5, ἀηνήητ ο. Ὑπγ68. πο- 

χηϊπαῖαν. Αἴατιθ ᾿πι]πβγαοα1- {πὸ ἰνυ]τι8 ΒΘΉΘΣῚ5 ζΑΘΥΡΌΤΗΗΙ 

ἀΠΕτουνῖδο, ; , 

4ρ. Χ. Οὕππὶ σοῖο 4π68 δοπηάμηη. παΐπγατη 6 

Βγαρῦατα, ἱτητανιϊαῖι:, οΥὐἵπηΐαν Ἰπουθ; 8. δία φαϊάθηη. ἱπ; 

᾿ἈΥΕΙΘΆ]οστιπι ἑατα Ππππϑπουῖριιβ, ἕπτ αἸ ΠΟΥ ΠοπΡα5;. δέατιο ἴῃ 

ΣΑΤΟ ΠΙπΐ Ῥυοϊαρία, οἵ. οππθητ Ῥτιοοϊάθηθία παποπραῖίδ: 4} 

θὰ σϑῦο αἀπ86 “ποι. Γδοιπηάταη. παίπγδηι δ ραν απ ἀδϊαοοη-- 

ἄπτα, οὐπ]ππηοίίομθ Πραγηθηέπτη Ἰακοΐαμη. δαὶ σομπΐθη [Π10, 

ἀπ Δρυαρίαμῃ 1 114 Ῥαξίβ ἀθδυ οπ]α ἤου8.. πποΐητα . 90146-- 

ἅτε. ἢοσο ἴπ σοπουα [ππῈ- οἔ. πσπδς δ ριιδοποχατα ἵποοιη- 

χηοάθγαία νἱποιῖα, απῖθπδ 1114. ἔπη 1π Ἰοφποπᾶο; ἕατα πη8πη-- 
ἀπόαπάο, Ῥ᾽ανίτητιτη πεσε αίμτ,,. Ῥυάοηάα σοτο, τ οἼδοῦ ἡ 

απο [οπῖθπ; 4886. ΟΡ. ἐπνουίαμ πηθαΐηχα τι τη] τῖβ. πῖθττ 

συμ ΘΙη ττ15. δὲ ἄϊνθοίθ ἔδχμθη. θη οτο ποαπθατί. Αὐᾳαθ 

Θείδιν. οΟΑ 1 15. ΡΥ Ά ΟΡ παίαταγη δας ἸαΡρονχη ]οουαζοττμ; 

δας ῬΦΙρδΡυαυτηῃ, ἀτιξ ἀἰσδονατη, δοΐ (615, ἀπὲ οαγαδάδιῃ 



" τ ΒΙΒΙΊΟΝ, 871 

ἘΠ: ΟἸατε, ΨΙ1. [τ2, τό,1 ᾿ Ἐ4, Βαῖ. 111, (Ωο(.) 
ἤ, τιψος. ἑτέρου τοιούτου ταύτης: ἐϊσὶν τῆς: διαφορᾶς: τοι- 

αὗται μὲν δὴ καὶ. αἱ τοῦ παῤὰ τὴν σύνϑεσιν" τῶν μορίων. 
χένους ἰδέαι τῶν νοσημάτων. 

Κεφ. ια΄. “Δοιπὸν δέ ἔστι καὶ πέμπτον γένος γο-.- 
σήματος, ἢ τῆς. ἑνώσεως λύσις, εἴλ οὖν. ἐν ἕνί τινε τῶν 
ἁπλῶν γένοιτο μορίων τῶν ὁμοιομερῶν ὀγομαζομέγων, εἴτε 
κἂν τοῖς συγϑέτοις, ὅϑεν παὺ μιπρῷ πρόσϑεν ἐν τοῖς κοι- 
γοῖς ἑχατέρων τῶν μορίων ψοσήμασε ἐμνημονεύσαμεν αὐτῆς. 
ὅπου γὰρ [15] διασπᾶται σύνδεσμος ἢ ἀρτηρία, κοινὸν τὸ 
πἄϑημά. ἔστε καὶ τοῦ παντὸς ὀργάνου καὶ αὐτοῦ τοῦ δια- 
σπασϑέντος. μορίου: λένυται γὰρ. ἕχάτερον τῆς συνεχείας, 

τὸ μὲν ὅλον, μηπέτε. συναπτομένων αὐτοῦ μηδ᾽ ἑγουμένων 
τῶν μορίων, αἰτὸ. δὲ τὸ διασπασϑὲν: οὐκ ὅτι. μένον:. ἕν; 
ἀλλὰ δύο γενόμενον. εἶ μέντοι μὴ διασπασϑείη τελέως; 
᾿ἀλλ; ἔκ μέρους τινὸς, οὔ ἔτι τοῦτο. τοῦ παντὸς ὀργάνου 
τὸ νόσημά ἔστι, πλὴν εἶ, μὴ πατὰ συμβεβηκὸς, ὅτι μόριον 
αὐτοῦ πέπονθεν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ μόνον τοῦ πεπονϑότος ἴδιον 

Θ᾽ πβτπ ΟἹ 4] ουῖτιϑι. Ῥδν 5.5. δᾶ πάποος ἀἰβουθη αι ἤρδοϊατι. 

186 [ἀυ16 Ἰαπ7τι5: ΡΘηιοῃ 5: [ττπξ τιον ουττι Γρθοῖθβ, ἀπα6. αὶ [τις 

οἴαρα Ῥνοβοιοισηξεν. 

Ὧν. ΧΙ. ϑηρογθῆ οὲ αυϊηξαμι ὙΠΟΥΌΙ Βομτίβ, τιλῖτ- 

Ἰατις [οἹαο, ἤν παρὸ τιτί οαϊάδτη Ῥαγ έτη [1] 1 οἴπαγη, ατιᾶ5 

Βυλ]αγ 65. πιομηπιατιῖ, ἤγα οἰΐαι οοτηροῇ5 δροααΐ, τπᾶθ 

Ῥδιϊο ἀπέβ Τλΐου ΘΟΙΉΠλΠΠ11658. τιγαυτίτηστιθ ΑΙ ἤτη. γηοῦ 05 

τρίατα οοχηπιθπιοσανίμαιιδι. Τα οπΐτα Πσοχαοπίτπν ν6] 

αὐ Τουῖα αὐ αν, “σομαχητιτῖβ. Ὁ οἵ ἐο5 ονρϑη. δὲ ἀϊν δ 8 

Ῥάγ 5. του θά8. Νδη πἰσίαβαμθ [ΓοἹαΐα οἴ οουεϊητήΐαθ: ἴθ- 

ἔππι5.. άοπι ογιρᾶπδ, ἀπυτα. ἱρῆτιβ ρανῖθϑ ποῦν δηρΠτι5. ΠῚ 

δομαουοπξ, τπιϑαπθ. ππϊππΐατ; ἱρῆαθ. γέρο ἀϊνα!αθ Ῥεῖ, 

Φποᾶ ποπ᾿ ἀρ ρΠτιβ τιπδ ταδτιθοΐ, [δα πα ἔδοΐαβ Πηΐ, Οποά 

Π᾽ ποῖ ρίαπο ἀνα Πὲ, [δα ρατΐβ δἰΐαιτα ξαεξει, υνο ἀπ 

ΡΠ π5. 1 ἐοξῖτιβ. ΟΥ̓ΡΔΠΙ Ἱπουθη5 οἢ, τ ὃς αδοοϊάοηεξ, απο 

ῬΦΥΒ τρίππι5 αἴδοία δὲ, [δα Σρ 5 αὐπίακαί ραγέϊ5 αἴδοίδο ρῥγος- 



812 ΓΤΑΔΉΜΟΥ ΠΕΡῚ ΔΙΑΦΟΡΑ͂Σ ΝΌΣΗΣΙ. 

234. Οματε. ὙΙΙ. [1.1]. : "Ἔα. Βαῖ, 111. (Θο) 
ξξαίρετον. ὀνομάξεται δὲ κατὰ μὲν ὀστοῦν ἢ τῆς συνεχείας 
λύσια κάταχμα, κατὰ δὲ τὰ σαῤκώδη. πάντα κοινῶς ἕλ- 

κος.. τὸ δὲ ῥῆγμα καὶ τὸ σπάσμα τοῦ μὲν αὐτοῦ χένους 
ἐστί" συνίσταται δὲ τὸ μὲν. ἐν σαρχώδει, τὸ δὲ ἔν γευρώ-- 
δὲι μορίῳ, τῶν ἔν αὐτοῖς ἰγῶν διασπασϑεισῶν ὑπὸ βιαίας 
τος ϑλάσεως, ἢ ξξαιφνιδίου τε καὶ ἀϑρόας τἄσεως. τὰ 

δὲ ἀποσπάσματα καλούμενα. μόνων. τῶν ὀργανικῶν ἔστι 
μορίων ἴδιά “παϑήματα. αὕται μὲν αἵ᾽ σύμπασαι διαφοραὶ 
τῶν ἁπλῶν ψοσημάτων. 

Κ εφ. ιβ΄. Ἐπὶ δὲ τὰς συνϑέτους ἤδη μετιέναι χαι- 
ρὸς ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶν. αὖϑιςξ ἀρξαμένους σωμάτων. 
ἔσται δὴ. ξατὰ μὲν τὴν προτέραν, ὑπόϑεσιν ἐξ εὐρύτητός 
τε καὺ στεγγνώσεως πόρων νόσημά τι σύνϑετον, οὐχ ἕπῴστου 
τῶν κατὰ μέρος πόρων ἀμφότερα πάσχοντος, ἀλλὰ: ἐνάλ-- 
λὰξ, τῶν μὲν στεγνουμένων. τῶν δ᾽ εὐρυνομένων.- σωμά- 
των, ὡς μηδὲν μᾶλλον εὐρύτητα πόρων ἤ στέγνωσι: 

ῬΥ͂αΒ 8δὸ ῬΣΪ ΔΥα8. ῬΟΥΣΟ οΟὨἰπππὶ [Ὁ] αἰο πὶ οἵδ αχαὶ- 

σαι ἐγάοϊαγα πιουηϊαίαν., ἴπι οπγηἾθυ8 ὙΟγῸ ΟΔΥΉΟ [5 ΡΑΥΈΡυ5 
ΘΟΥΠ ΤΟΥ Ἰ]οπ86. Βαρίατα «οἱ ουαϊῆο οἰπβάσθμι Τὰπ|ΐ σὸ- 

ὩΟΣ5. ΠΙᾺ αυϊᾶάθιι ἱπὶ οαττιοία,; Ππᾶδὸ γεγο ἱπ πουνοία ραγΐθ 

οομΒΠΙς, ἀϊντ!ῆς απᾶθ ἴῃ Τρῆ5 ἔπι βΡυὶθ 400 αἰΐψπα νἱο- 

Ἰεπΐα οοπέπβοπθ δπξ τϑρεηΐπια δὲ οἴαία ἰδηβουο. . 564 

4886 ἀντ ΠοΏ 65 νοοδηΐα.) ῬΔΥ τ. ΟΥ̓ΘΔΙ]ΟΔΥ τ ῬΥΟΡΥΙαΘ 

Γαπὲ αϑδοξομθθ Αἰάπθ μας ἔαπὶ ̓ πΐνου [α6 ΠηαρΠοΐαχα παοτ- 

: Ῥοχτιηα ἀἸΠδυθηΐαο. 

(ἀρ. ΧΠ. Αὰ φοπιροπίογιτη ψοτὸ τπουβοναίη ἀπἴε- 

Ῥοηΐα5 7ατα ἰγαπῆτο ζει ρονπχη 6Π:,, ἃ Πυα ]αυδι5. οοΥροΥ:- 

“θὰ5 ἀποίο γυτίαχη οχοχᾶϊο. Ἐσπ φαϊάοχα [δοππιάπηιν ᾿τίπηατη 
“ρροββοποι 6ς ἀ:]αξαίπουθ οἵ. οοδτοϊαομθ τηθαίϊπθτα τὸ γ-- 

Ὅπ5 ᾳαΐδατη σοχηροπίαβ, ποὰ αποάῦ ρα ομϊαπν Πα στ 

χηθαῖι8 πἰστππατια ραξιαηΐαν, [64 φποά νἱοι[ππη. σου ρότττ δἴ1α 

φοατοίθηΐαν, 4118. ἀπ αἰοηΐαν, τἴία πὲ ΠΙΗΠῸ τηδρὶβ. αἸ]αίαίῖο- 

θη πηθαΐπαμι 4611 σΟαΡ οί οπ θη ΑΥ̓στιοσο ρΟΠΙδ τπ ἐοίο 



ΒΙΒΑΙΟΝ, ᾿ 8η8 

Ἐᾶ. Οματε. ὙΊΙ. [18.} ἘΔ. ΒΑΓ, 11, (ΩοΆ.) 
ἔχειν αἰτιᾶσθαι πατὰ τὸ σύμπαν, ἑμοιομερὲς σῶμα, μηδ΄. 
εἶναί τι λαβεῖν αἰσϑητὸν αὐτοῖ μερος, ᾧ ϑάτερον ὑπάρ- 
χεε μόνον, ἀλλ᾽ αἰεὶ τὸ λαμβανόμενον ἅπαν ὑπὶ ἀμφοτέ. 
ρῶν συνέχεσϑαι.. κατὰ δὲ τὴν δευτέραν. ὑπόϑεσιν ἔπὺὴ μὲν 
ταῖς ποιότησι μόναις ἐξισταμέγαις τοῦ . κατὰ φύσιν ἐν 
ἕχάστῳ τῶν ὁμοιομερῶν σωμάτων ἔσται σύνϑετα νοσήματα 
τέτταρα, ϑερμὸν ἅμα καὶ ξηρὸν, καὺ ϑερμὸν ἅμα καὺ 

ὑγρὸν, χαὺ ψυχρὸν ἅμα χκαὺ ξηρὸν, καὶ ψυχρὸν ἅμα καὲ 

ὡγρόν" οὐσίας δέ τιγος ἐπιῤῥυείσης αὐτοῖς, ὁμοίως ἕτερα 
τέτταρα; τὰς αὐτὰς τῶν ποιοτήτων ἔχοντα συζυγίας. 
ἐπεὶ δὲ καὶ ῆ τῆς συνεχείας διαίρεσις οὖς ἐν τοῖς συνϑέ- 
τοις μόνον ὀργάνοις, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς. ἁπλοῖς ἐγγίνεται 
σώμασιν, ἐπιπλακήσεταί ποτε καὶ ἥδε τοῖς τε γῦν εἴρη- 
μένοις συνθέτοις νοσήμασι χατ' ἀμφοτέρας τὰς ὑποϑέσεις 
᾿χαὺ τοῖς εὐθὺς ἐν. ἀρχῇ τοῦ παντὸς. λόγου 7εγραμμένοις 
τοῖς ὅπλοῖς, οὐ γὰρ ἀδύνατον ἡμεῶσϑαί τε ἅμα καὺ 
ξηρότερον εἶναι τοῦ. κατὰ φύσιν ἢ ὑχοότερον ἢ ψυχρό- 
τερον ἢ ϑερμότερον τὸ μόριοὐ, οὐδ᾽ ἡλκῶσϑαι μὲν ἅμα 

ΒΙΜΠΙΟΥΙ σΟΥΡΟΥΘ; πθαπ6 δἰίαπαηι 68 (6 ΠΡ] 61 Τρ ἢτι5 Ῥατ-- 

ΠῚ ἀορυθμομπάθυῖβ, οὐἱ αἰϊοταΐῖτα ὅπηΐοακαξ Ἰηδπᾶθαί: [64 

απδθοῦπατιθ ῬΆΥΒ8 ΟΟΥΥΙΡΙΓαΥ, Θατὰ 4} πίγοσπθ πιογδο͵ [Θπιροτ 

ἴοι. Ἐκ [βουχιᾶα γθτο Γαρροβῇσπεο, φαα] αξθι15 [0115 ἃ τπιαῖτι-- 

Ταῖ [παῖ ἀθοοάθπεθτιθ, τ Ὡποχποάτα Πιμ]Α 71 ΘΟ ροσ 6 σοπι- 

ῬΟΠῊ τηόυρὶ ϑεπηΐ ααδίπον, οδΠατιβ ὄπα δὲ ἤοου8, οδ Τα τι5 

βυπαὶ οἱ πυαπιίάπθ, ἔριρίατι5 Βτηπηῖ εἴ ἤοοαβ, Βειριατιθ Βχηα] εἴ 

Ἡταμΐάτι5. Αὐητιθαΐθ γοτο ἱρὴ δῆθαα [ὈΡ Πατεῖ, ρογαθατο 4111 

φαδΐαου ουτμηΐ που Ὁ, στὰ ἐρίαβ φιδίαοΥ απ! ξαίπατα σομἤτιρα-- 

Ὥομθ5 οομποπί. Οποηΐδηι σΈΥῸ δὲ σοπ Τητ 2815 ἀϊνιο τιον 

᾿ΘΟΙΙΡΟΠΕ 5 ἐαυιΐανα οὐδαῖι5, σϑετμα φἔϊατα βυρ] 15 οογρο- 

τῖρτιβ ἱποῇ, ΩΡ ΠοαΡῖταν Ἰαϊογἀθχη οἵ μιδϑο ὩΌΤΙΟ. ΘΠ ΑΥΥδ-- 

5 6ΧΣ τήγαφαα Γπρροπέϊοπο σοπιρο βΕῖ8 τηουὶβ δὲ φοι Γουρτῖ8 

'φαοαπς [αύϊ Ὁ ἵπτεῖο ἰοξίτιβ ορουῖβ ΒγηρΠοῖρπ8. Ναπι Πουὶ 

“Ῥοϊε, υἱοθγαΐαδια ο[8 ἤγμ] δὲ δο ᾳποά ἰδοιπιάπτα παΐαγϑτη 6Π 

Τομυρογδηιθαῖο Ποσίογθιι ν 6] πη] ἀτου θλ γ 61 ἔρτ οί ἀίου θη σοὶ 

ρα] ἸΟΥΘΙῚ οἱ ραγέθῃι, αἴαιθ π]οοραίαπι βχπαΐ δὲ μαπήάιο-- 



8)η4 ΓΆΑΛΗΧΟΥ ΠΕΡῚ “ΙΑΦΟΡΑ͂Σ ΝΟΣΗ͂ΙΙ. 
ἘΛΔ. σβατε.. ΨΙΙ. [5. 16.1. ἘΔ. ΒΑΓ, 1, (δ) 

καὶ ὑγρότερον ὑπάρχειν, οὐχὶ δὲ καὶ ϑερμότερον εἶγαι. 
τὰ 7; οὖν ἡλκωμένα τὲ ἅμα αὶ φλεγμαίνοντα ; μόρια τριχῆ 

τοῦ. ματὰ, φύσιν ἐξίσταται, - διὰ μὲν τὴν" ἑλχωσιΨ ἄπολ- 
λύντὰ τὴν ἕνωδίν τῶν οἰκείων μθρίοαν, ς δτὶ δὲ φλεγμαΐνει, 
ϑερμότερά τε καὶ ὑγρότερα τοῦ κατὰ φύσιν ἀποτελούμενα. 
τὸν γὰρ δὴ ὄγκον τὸν ἕν αὐτοῖς, ὅταν. μὲν ἐπὶ τοσοῦτον 
αἴρηται μέγεϑος, ὥς βλάπτειν τι δὶ, αὐτὸ τοῦτο τὴν 
ἐνέργειαν , ἤδη γόδημῶ γομιστέον " ἄλλως δὲ σύμπτωμά 
τε χαὲ [14] πάϑημα μόνον, ᾿ὥσπερ χαὺ τὴν ὀδύγην. 

ἅπαντ᾽ οὖν τὰ φλεγμαίρογτά τε ἅμὰ χαὺ ἡλκωμέγα δώ- 
ματα τριχῇ μὲν ξξ᾽ ἀνάγκης , τετραχῆ δ᾽ ἔστι» ὅτε 7005, 
φλεγμονὴν ὀγομαζόντων ἡμῶν δηλόνότι γῦν οὔ τὴν. οἷον 
φλόγωσιν τῶν μορίων, ὥσπερ ἥν ἔθος τοῖς παλαιοῖς, 
ἀλλὰ τὸν ἔρυϑρόν τε͵ καὶ ἀντίτυπον χαὶ ὀδυνηρὸν ὄγκον; 
οὕτω δὲ καὶ τοῖς ἐρυσιπέλασι συμπίπτει πόϑ᾽ ἕλπη. τοῖς 
μὲν γὰρ ἄνϑραξιν ἀδύνατον ἄλλως συστῆναι, μέσα δὲ 

τούτων ἐστὶ τὴν σύν ἔην τε χαὶ 2 ΘΠ). τὰ πολλὰ 

ν᾿ 

τδην οχίογθ, συἱϑαπδαπαιι δείατι οΑἸ οσθῖη 6. Ὁ]σετᾳ- 

ἴαθ Ἰδίτυ δγηνίατδ δἴατι ἐπ] αγδηαῖαθ' ρατίθβ ὑὐϊρΠοῖΐου ἃ 

παῖαγαῖι ἴα ἀδοραππε: ΟἹ» πο γα οποιὴ ἀυΐδθηα ῬτορΥ ἸΑΥτιτ 

φανίϊατη υὐϊταΐοτα ἀευπαπ!: ἀπο σορὸ τα ΠατησπαἸΠουθην Ἔχ οῖ-- 

ἐοιΐ, 1ρ[5 πιαΐατ 411 ΤΠ ροΓΊΘ οἵ ὀα ]Π ΠΟ. 65 δὲ Ἀτπη! ἼοΥ 65 6 Ξ- Ὁ 

᾿ οἰπαῖ; ῥγδθίδυθα. Οἱ ἔππόοῦθηι τρίάντιπι, αἱ, ἀπάτη δᾶ ἐδη-- 

᾿ ἕδτη ταᾶσηϊπἀἸπογῃ δἰ ΠῚ τα, τι ΟΡ 14 τρίταῃ ξαποίζομθην 90: 

Ἰαρᾶαι, 76τπὶ ἡπουθτι5 Ἔα πη 115 6[Ἐ, 1185 οἵ Γγιπίρίοιμα δὲ 

αθδοῖο ἀππίακαι, απδιηδάτηδάτιπι δἐϊδι ἄοῖου. Οπαθοπης- 
4π6 ρίξαν δὲ τηδαιητηαία βἰπα] δὲ υἱσοναΐα Γατπξ σουροτά, 

ἘΡῚθτι5 ἩΘΟΘΙΑΥ10, Ἰαϊογάππι ϑεϊατα. ατιαΐπου που] 15. ϑοσγοΐατα 

-ρουπριί, Ἰἥοβ δυιΐεπι ααατα ἱπατατπδέϊοποτα ἸΧΟΥΉΤΥ ΔΊΥΤ18, 

Ῥτοΐξεοῖο ποι νϑὶπεὶ ρατεαται αργανίίατα, τι ἔπ: γείουιρι5 

ΥΩ οοἠϊποξαᾶο, [64 γτιβοηΐεμι οἱ γϑητθηΐδι οἰ ἀοθη- 

ἐέπὶ ἑατήογοα, [ὰ δὲ οὐ Πρϑδ5 πἴοοσα ποητππαπαπι ἀο- 

ἀἰασιί. (δυο οι]15 Θαϊτ πον ἀαίαν ἀΠτου οομΠ θα. [π-- 

ΤΟΥ ΠῸΒ Ἰποῦθὸ5 τηράϊαγη παίαγατα Γογλαπΐαν οἵ μευροῖδβ, ὁξ 
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ἘΔ. Ὁματέ, στ. ΠΗ] ζ ἘΔ. αἵ, 111. (δοά.) 

μὲν ὅμα τοῖς ἔλπεσιν, ἔστιν ὅτε δὲ “αὶ χωρὶς ἐχείψων 

συνιστάμενα. σύνθετα γοῦν. ἔστε τὰ τοιαῦτα πάντα γο-. 
σήματα, κἄν χὠρὶς ἕλκους γίγνηται" καϑ' ἕνα μὲν τρόπον, 
ὅτε πάντα περιττῆς ὑγρότητος ἤτοι ϑερμῆς᾽ ἢ ψυχρᾶς 

ἔστιν ἔγγονα, χολῆθ μὲν ξαγϑῆς ἐρυσίπελας, μελαίνης δὲ 
πορκῖνος, αἵματος δὲ φλεγμονῆ, καὶ φλέγματος οἴδημα" 

καϑ' ἕτερον δὲ, διότε τῶν εἰρημένων χυμῶν, εἶ. καὶ κατὰ 
τὴν ἰδέαν ὑγροὶ σύμπαντες εἰσὶν, ἀλλὰ τήν γε δύναμιν οὐχ 
ὕγροί. ὃ μὲν γὰρ τῆς μελαίνης χολῆς ξηρὸς καὶ ψυχρός" 
ὃ δὲ τῆς ξανϑῆς ξηρὸς καὶ ϑερμός" ὃ δὲ τοῦ φλέγματος 
ὑγρὸς χαὶ ψυχρός" ὑγρὸν δὲ καὺ ϑερμὸν τὸ αἷμα χατὰ 
δ᾽ αὖ τρίτον. τρόπον 7 ὅτε πάντα ἀλλήλοις. ἐπιπλέκε-- 

ται, καὶ σπάνιόν ἔστιν εὑρεῖν ἕπαστον αὐτῶν εἴλιῖρι- 
γές. ἀναμέμιμται γὰρ ὡς τὰ πολλὰ ταῖς μὲν φλεγμοναϊς 
ἢ ἐρυσιπελατῶδεο ᾽ ῆ οἰδηματῶδες, ἢ σκιῤῥῶδές τι; τοῖς 
δ᾽ ἐσυρύσεέμριοιν ἢ φλεγμονῶδες, ἢ οἰδηματῶδες, ἢ σκιῤ- 
ῥῶδες, καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἑκάστῳ. σύνϑετα τοίγυν 

γίχνεται πολυειδῶς ἅπαντα τοιαῦτα γοσήματα" “αὶ ιῥηθή- 

ὉΔΥΙΟΥΊ, Αἠΐ, χη] Οὐ 188. ὁπ τ] σοΥῖρτι5, δἸϊαπᾶηο οεΐατη ἤπ6 
Ἠϊδ σομπαπιξ,. Ομηῆθ5 Ἰσίίαν ἈΠ71151π0641 ΤποΥῖ, ἴαμα 

οἰἕσα τδαβ θυθηϊδηΐ, σΟμ ΟΠ Γαπέ: πὑπᾶ αυΐϊᾶθηι ταίομθ, 

ατιοῦ οἸηη65 ἃ [ἀρουναοδιιθὸ Πιηῆοῦθ 6] οαΠ0 ψο] Ῥοῖριαο 

Ῥιοουθθαίαν: ἃ ἢασνα Ὀ1ΠῸ6 εὐγπραὶαβ; 40 δία δαποεῦ; ἃ 

[απρυήπθ ῬΠ]θργηομθ: ἃ. ῬΙπια οοᾶάθηα: δἹΐεγα σεγο, 

«αοπίδηι ἀἸοΙα Ἰυυμηοῦθβ, ἢ. ἤρθοῖθ. ομημθ5. Γπν Πυηη]α1, 18- 

οπ]αῖς ἴδταθη ποῖ ᾿πγηϊαϊ; Πδτ 4] δἴγαθ Ἀ1115 ςἢ, Πο- 

Θα8 οἱ Τρ οτι8; απὶ ἢαναθ, Ποσὰβ δὲ δ! ᾶτι5: ἀα] ρητΐαο, 

Βυχηϊάτι5 οἱ Τρ πβ: «τὶ [ἀπρτηῖ8, ΔΗ ἀὰ5. οὲ Πτι τι: 

Ἰογεῖα. ἄθηγμτα Ῥαϊζουθ, «πο οχηλθ8. ΠΊΣ 1 νίσομι 1πΡ]166Π-- 

Ἐπ, ὙΑΥΟΩῸΘ. ΘΟΥΤΣ ΔΠατιῖ8 ἤποθυτβ ἱπγθηϊαῖασ. Νοι 

ῬΙθυ απ  πι6. 1] τυ 1ολδη58. δὰξ αὐ οὐ Προ]αίοᾶθβ, δαΐ 

οοἄαχηδίοάεοθ, δυΐ [οἰσυο 65 φοχαχ [οϑέττ; ΘΡῪ Προ δεῖς σοσὸ 

ψ 6] Ῥβ]οσμηοποᾶθθ, ν8} οοἀειπαίοάοδβ, νοὶ [οἰσυποάθβ, αἴχαθ 

οαθίογοσθχῃ ΠΗ ΠΟΥ οαϊαπ6, ΕὙΡΟ την] 5. ΤΟΥ Ή115 ΘΟ ρΟΠΙ 

πππξ Οπιηθ5. δ 5 π10 61 ψηοῦθ.. Αἴαπθ ἄς. 1018 "“ξαῇτιιβ. ᾿π 

ολιενυβϑ τομ. νἱ- Σ ΚΚΚ 
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ἘΠΛ: Οματέ. ΨΙ1. [τά.} ἙΔ. Β4ῇ. 111. (664. 2ο8,) 

σεται περὶ αὑτῶν ὀπὶ πλέον ἔν τε, τῷ περὶ τῶν “νοσερῶν 
αἰτίων. γοάμματι," καὶ ἐν τῷ μεὲ αὐτὸ, τῷ. τῶν νοσω-- 
δῶν συμπτωμάτων, καὶ “πρὸς τούτοις ἔτι διὰ τῆς ϑεραπευτι- 
"κῆς πραγματείας͵ , ἧσπερ ἕνεκα σύμπαντα ταῦτα γράφεται. 

Κεφ. ιζ΄. Νυνὶ δὲ; ἐπειδὴ τὸν τρόπον αὐτῶν τῆς 
ἐπιπλοκῆς εἴπομεν, ἐπὸ τὰ τῶν. [205] ὀργάνων ἤδη μετέλ- 
ϑώμεν, νοσήματα; δεικνύντες ὅπως καὶ ταῦτα γίγνεται σύν- 

ϑεέτα. πρῶτον δ᾽ ἀναμνῆσαι χρὴ τοῦ κατ ἀρχὰς ῥηϑέν- 
ποθ; ὡς ἔστιν ἕτερα μὲν τῶν πρώτων σωμάτων τῶν 
ὁμοιομερῶν, ἕτερα δὲ τῶν ὀργανικῶν, τε καὺ συνϑέτων "τὰ 
ψοσήματα, φλεγμονὴ “μὲν τῶν πρώτων, ἐξάρϑρημα"' δὲ 
τῶν ὀργανικῶν. ὅταν οὖν ἐξαρϑρήσῃ τε ἅμα καὶ φλεγ- 
μήνῃ τι πῶλον, αὐτοῦ μὲν. πρώτως ἐστὶ τοῦ σύμπαντος 
ὀργάνου νόσος ἢ ἔξαρϑρησις, ἡ φλεγμονὴ δὲ οὐ πρώτως, 
οὐδ᾽ ἰδίως, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός. ἐπειδὴ γὰρ ἕνὸς ἕκά-. 
στου τῶν μορίων αὐτοῦ νόσημά ἐστιν ἢ φλεγμονῆ, κατὰ 
συμβεβηκὸς ἂν εἴη. καὶ τοῦ. σύμπαντος ὀργάνου τὸ νόσημα. 
καὶ, μὲν. δὴ καὶ ὀφθαλμία φλεγμονὴ μέν ἔστι τοῦ ἔπιπε- 

ἩΡνο ἄθ ᾿πουβόνυατα δατί5 ἀΙΠ οὐ οίτιθ, δὲ ἴῃ 60; απὶ ροῖ 

τρίπυη ἄθ τπουβουτιπὶ Γγπηρίοια 5. 27 7 ζέτογ, ῥταθίουθα- 

πα ἴῃ τηϑίποῦϊ πλράθπαε ΟΡΘΓΘ, ΟὨΖε8 8:αῖα μαθο οὐηπῖα 

ΘΟ ον ΠΡ υαιξατ. ; Υ 

: Οδν. ΧΙΠ.-. Ουδπδοφαϊάομν ἱπρ σα οπῖ8 . Ἰρίογτπη 

γεπυρζδοέτιχη γαοὺ θούτιτα σα οποαι Ἔχ ΡΠ οονίπητιβ, ἤατα πτιπο δά 

ΟΥ̓ΡΔΙΙΟΥ ΤΠ ΤΏΟΥ̓ΡῸ5. ΓΔ Ὴ Γ[Θαγητι8. οἷ; ἀτιοηιοάο Πὶ Πᾶπε ο0Πι- 

Ῥόπα, ἀεδηπηοηηεματιδ. πηρυ 15. τοὶ 06}. ἐπα ῥτοιπποῖα- 

ἔαϑ γῃθιηληΠΠ οροτ δε, 1105 δῇ. θυ ππουτι ΟοΥΡουτιπι βπηΐ- 

Ἰαυῖατη; 41108- δὲ οὐρα ουτ δὲ οογηροἤέίουτ ἸΠΌΥΡΟΒ. 

ῬΒδριαοπα αἀτξάθπι ῬΥΙππουτῃ} ΘΠ: σον ΡΟΣ, Ἰιχδίῖο νοτῸ 

ον σδηϊοούταμ. Οὐτπν 1ξααπιθ θη υτ Δ Πατιοά Πηημ] οἵ 

Ταχάξαχ, .οἕ ῬΒ]Θριηοπθ δή ἀθέων, Πὐπαῖο φαίάθιι μυ]πι8. τος 

Τ|π|6. ΟΥ̓ΣΔΠΙ ῬΤΊΠΊΟ τποΥ̓Ρτι5 δ, ῥ}ῃ]όρτηομθ Ὑ 0 ποῖ ῬΥΙΠΙΟ; 

ΘΟ ῬΧΌΟΡΥΊΘ; [6 ΡῈ. δοοϊάθη8: Ναθι 4ποηϊαπι ῬΑΙδρηπο-: 

τι8. τι] 80] 156 118. Ρατ παγη Ἰρῆτι5 τηοῦ 18. ἢ, Ῥ6: δοοίάθη5 

φαοφηθ θεῖς τούττιβ οὐ σϑυ πόσθη8. [ΙᾺΔοούτπο Τρρεπιᾶο 15- 

Παυπηνδεῖο ΘΠ τπϑαργϑιαθ, ἀτιδθ σογηθαθ δἀπιδία 6, ΡῈ} 86- 
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Ἐᾶ. Οματε, ΨΊΙ. [14.15.1 ΄ : ἘΔ. αἴ. Π1. (Ω05.) 
φυπότος ὑμένος τῷ περατοειδεῖ, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ τοῦ 
ὀφθαλμοῦ. νόσημα. συμβαίνει δέ ποτε, τοῦ περατοειδοῦς 
χιτῶνος ἕλκος ἔχοντος βαϑὺ, κἄπειτα διαβρωϑέντος ὅλου, 
προπεσεῖν μέν τι τοῦ μετ αὐτὸν τοῦ δαγοέιδοῦς ὄγομαζο-- 
μένου, παρασπασϑῆναι δὲ καὶ τὴν πόρήν᾽ κχαὺ τούτων 
ἕκαστον τῶν τριῶν. ὀφϑαλμοῦ πόάϑημα νομίζεται, “αΐτοι 
τὸ μὲν ἕλεωϑῆναί τε καὶ διαβρωθῆναε τοῦ περατοειδοῦς ἦν 
μόνου, τὸ δὲ προπεσεῖν τοῦ δαγοειδοῦς, τὸ δὲ παρασπα- 
σϑῆναι τῆς κόρης. ἀλλ᾽, ὡς εἴρηται, τὰ τῶν ὁὅμοιομε- 
ρῶν. σωμάτων νοσήματα τοῦ σύμπαντος. ὀργάνου κατὰ 

Δ ΕῚ ᾿ «" “ 3: 

συμβεβηκὸς ἔστι. καὶ τοίγυν, ἐπειδὰν μὲν ἕν ἁτιοῦν ἔξ. 

αὐτῶν [15] γοσῇ σύνϑετον γόσ ῦ σύ ὀργά- ῆ ν ψόσημα, τοῦ σύμπαντος ὀρ)ά- 
ν Κι ᾿, . ͵ ΙΣ 

γου παὺ τοῦτο ἔσται γόσημα κατὰ συμβεβηκὸς" ἐπειδὰν 
πο αϑὶ 9. τ» ΄ δὲ πλείω μὲν, ἀλλ᾽ ἕκαστον ἑνὶ κατέχηται γοσήματε, σύν- 

᾿ 7 οΙ ἕ Φ’ ϑέτον ἂν εἴη οὕτως τὸ γόσημα τοῦ σύμπαντος ὀρχάνου.. 
τ ι 52 νη, 5 
ἔστω γὰρ, εἶ τύχοι, κατὰ τὸν ὀφϑαλμὸν (οὐ γὰρ ἀδύνα- 

΄ 

τος ἥ ὑπόϑεσις) ἅμα μὲν πτερύγιον, ἅμα δὲ. ὀφϑαλμία,". 
, “ “ “ ε« 

καὺ διάβρωσις τοῦ κερατοειδοῦς; καὶ πρόπτωσις, τοῦ ὅα- 
ΡΞ ΜΕ, ᾿ ς 

χοειδοῦς, καί τις ἀρχὴ γενέσεως ὕποχύματος. ὅτε μὲν οὖχ. 

΄ 

οἰἄδθηιβ ον που θ8. ΑοοΙαϊ φαΐθῃ χιοηπαπαθάχ, τι 60Υ-- 

π6 ἔπιπΐοα τοτιβ ἀἸτπιμν μαρθαΐ, ϑααυΐδ χποχ οχϑία τοῖα, αἰ1- 

αὐ ἰρίαπι ξαρ δαπθητβ. τινὰ πομπή ποίας ῥγοοϊδαΐ, ΤΡᾺΡ1}- 

Ἰααπθ ἀϊνθ!απιν, ἔΐουατῃ ἐσϊατη αὐ) δούξιτεην ατΐδαᾳαθ οσα 

του θὰ5 δοῆηπαίην, «πᾶπηνὶβ Ὡ]Οπ8 δὲ ογοῆο [Ὁ]115. οοΥ- 

πθᾶθ, Ῥτοοίοηΐα τισθαθ δἱ ἀΐντ! πο Ῥτρ 186 Βὲ. ὗΚτιαζε, 

πὶ ἀἰοΐαγη οἢ, ἢυη:] αΥ πη ΟΟΥΡΟΥΤΙ ΠΟΥ ἐθεδπι5 Γαι οΥὐ-- 

ϑδῃηὶ (ϑοιπιάτ, δοοϊάθη58. [ΐαατιθ, (ατμτ τππχτν «το οτιηατι8 

ΟΧ 115. σομιροῇίο χπόοῦρο Ἰαβοχανθυῖξ,ν ἐοῖϊι5 οὐσαπὲ απο 

μιἷο τὶς εχ δοοί θη ππουθτιθ σογυρο,έμθ. Οπαμὰ δαΐθις 

Ῥίπτεβ ραυίθβ μη αὔδοέαε, ἔεα ππιϑαπιθ 116 τπὸ οί πραίτε 

ἸΠΟΥΡΟ, ἢο (ἐοῖτιβ ΟΥ̓́ΡΘΗΪ ΠΙΟΥΡτ8. οὐδὲ σοηροβίῃβ.. 91:, ἢ 

ἴογϑ ἐα]ονῖξ, Σὰ οομΐο (πο οπΐτη ἡ ρ ΟΠ 1115. δῇ Γαρροπηο) 

{ππῈ} μέθυ υρία,, δηγάθασθ Πρρπᾶο, δὲ θγοβῆο᾽ οογηθαθ, οἕ 

πνόδο φτγοοϊδομέϊα, οἰΐαπι ὉΠ απο σοπθγϑίίογιβ [πὰ ΠΟ 5 

ἰμπέπιμι. Ὁποῦ πο τιπτι5.. πιϑατίο πηι ]οχ πὲ ποσρθ5, ὁπιτ 

ΚΕΚ 2 
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ἘΔ. ΟἸιλτε. ὟῪΙῪΙ. [15.} - ἘΔ, Ῥαῖ. 111, (Δο5.) 
τ 5'ὼ9. « ἘΞ Ρ , ἌΣ ν 
ὃν οὐδ᾽ ἁπλοῦν ἐστι τὸ νόσημα, πρόδηλον παντί. καλέ- 

5. Ἐ , ΕΚ , 3. “ ῃ ς » 
σει δ᾽ ὃ μέν τις αὐτὰ σύνϑετον ὀφϑαλμοῦ νόσον, ὃ δέ τις 

3 ΄ 72 3 Ἷ ᾿ 7 35 - Α λ 

οὐδεμίαν σύνϑετον, ἀλλὰ πολλὰ ψοσήματα. ἔρεῖ κατὰ τὸν 
ὀφϑαῖμὸν ὑπάρχειν ἂν διαφόροις αὐτοῦ. μέρεσε συνεστῶτα. 
διαφέρει δ᾽ οὐδὲν ὡς πρὸς τὴν τῆς ϑεραπευτικῆς ἐνδείξεως 

, τ’: . "Ἔ ͵ " 
ποικιλίαν, ἥσπερ ἕνοπα τὰ τοιαῦτα σύμπαντα ζητοῦμεν, 
2. “ὁ, "» ͵ ἘΞ Η Ξ ΤᾺ ͵ 

εἴϑ' ὃν εἴη σύνϑετον, εἴτε πολλὰ μαχομένης ἴάσεως δεό- 
μενα. ῥηϑήσεται δὲ δηλονότι περὺὴ αὐτῶν ἐπὶ πλέον ἐν 
τοῖς τῆς ϑεραπευτικῆς μεϑόδου γράμμασιν. εἰς δὲ τὸν 
γῦν ἐνεστῶτα λόγον ἀπόχρη τό γε τοσοῦτον ἐνδείξασθαι 
μαὶ δηλῶσαι, τὸ πεϑανῶς ἂν ἑκατέρους δοξάζειν, τούς τε 

πολλὰ ψοσήματα κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν ὑπάρχειν ὑπολαμ- 
βάνοντας ̓  τούς τε, καθάπερ ἕν τὸ πάσχον ὄργανον; οὕτω 
καὐ τὸ νόσημα ὃν εἶναι γομίζοντας, σύνθετον δὲ, ὅταν, 
ὡς εἴρηται, πλείονα μόρια πεπόγϑῃ χατ αὐτόν. ὥσπερ 
οὖν τῶν ἁπλῶν νοσημάτων τὸ μὲν αὐτοῦ πρώτως ἤν 
γόσημα τοῦ σύμπαντος ὀργάνου, καϑόπερ τὸ ὑπόχυμα, 
τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκὸς, ὡς ἦ τοῦ περατοειδοῦς ἕλκωσις, 

! -“ 5) 7 -“ 

οὕτω καὺ τῶν. συνθέτων νοσημάτων ἴδια μὲν ἔσται τοῦ 

τὐρτι5 ραΐοῖ, Ουΐάαῃι δι σοπηροβίμγηῃ οΟὉΠῚ ποθι νο- 

ΘαΡ1: ΑἸ ΘΟ ποῖ τιππμι οογηρολέμτα, [δα Ὡγα]οβ. οοὐ]ο ἀ1- 

6ϑὲ ᾿π6 6 χῃου]οβ ἴπ αἰνονῆβ ρῆτιβ ραγθιι5. οομΠοητο5. 

ΝΗ͂ΗΙ σοῖο που θῇ δα ἱπαϊοδξίουῖς τϑιηθαϊοστηη ναγθιαίθῃι, 

ὁα7τι5 σγαίϊα ᾿αθο ομμπία, ᾿πάασαμηαβ, ἔνα τιῖτιβ [αοτῖξ οὐμι- 

Ῥοίίαβ, ἤνθ Ῥίαγϑβθ ρτισηδυ])ι5 τ μηθα 15 ἡπαϊρθηΐοθβ. [)6 

ἢι18. Ῥιοίβοίο ἘΡουῖτ5. τε τηϑε ποῦ! τηθᾶθηαι ΠΡτῖ5 ἀϊ δγοίαν. 

Δα ργδοίδηξομ πῖπο Γϑὐπνοσιθπι πο ἔφη τπουηθηξι 1π 106 {16 

δἴατιο ἄθοϊαν δ [15 68, Ῥυόβαρηθηι πἰτόβαπα ἴονονς ἴθη- 
τοηίατη, ἵππι 4.1 χηυ]ῖοβ ἐπ οοαΐο ΘΠ τηουο5. απίτμδηϊ; 

ἕαγα απ, 4αδπιδατηοάτηι ταναηι. δοστοίαί ονραπτηι; [10 οἵ 

ἀπτ 6Π8 τηουθπηι σοηθηΐ, οοιηροἤίθμῃ νογο, ατιππι, τιῖ 

'αἰοίτιαι 61, ῬΙπτοβ ραγῖθβ. αἴδοίαθ ππὸ ἔθου πὴ, ἘΠῈ 1οῖξπιν 

ΡΠ οίπηι τηουβόντ Α11π|8 φαΐάσθηι Ῥυΐμιο “ἰοίτπθ ΟΥΡΆΠΙ 

ταοῦθτι5 δαὶ, νοίπει (απο, «Ἰῖτι γεγο οχ δοοϊάθμί,, νοἱ- 

ἘΠῚ ΠΟΥ ΠπΘαΘ. Ἡ]ΟΟΓαο, ἰΐα “Θοιηροί!ου αγη. ἀποαπ τποῦρο- 

ὍΠΙ ΡΥΟΡΤΗ -ααϊάομι ογμηῦ οί. ογσαμῖ, «μῖ. μι 185 {18} 
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Ἐᾶδ.ὍΒατι, σΠ. [15.} ς ἘΔ. Βαΐ, ΠῚ. (ο5.) 

σύμπαντος ὀργάνου τὰ πολλοῖς αὐτοῦ μορίοί;: ἅμα διο- 
χλοῦντα, πατὰ συμβεβηκὸς δὲ τὰ παϑ' ἕν τι μόριον ἐν 
αὐτῷ συνιστάμενα νοσήματα σύνϑετα, καϑάπερ ἡ ὄφϑαλ- 

. μία, φλεγμονὴ τοῦ ὃπιπεφυπότος ὑμένος ὑπάρχουσα, σύν- 
ϑέτον γὰρ ἐδείκνυτο πάϑος ἡ φλεγμονή". προσγιγομένου 

δὲ ἕλκους κατὰ τὸν αὐτὸν τοῦτον ὑμένα, πολὺ μὲν ἄν 

οὕτω 7ε μᾶλλον ἐν “συνϑέτῳ νοσήματι τὸ μόριον εἴη, 
. λέγοιτο δ᾽ ἂν οὐδὲν ἧττον χαὺ αὐτὸς ὃ σύμπας ὀφϑαλ- 
μὸς ὑπὸ συγϑέτου γοσήματος. ἔχεσϑαι. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα 

κατὰ συμβεβηκὸς ὅλων τῶν ὀργάνων ἐστὺ νοσήματα σύν- 

ϑετα τὰ δ᾽ ἔς τοῦ πολλὰ μόρια πεπονϑέναι χαϑ' ἕνα 
χοόνον αὐτῶν τῶν ὀργάνων ξἕστὲ πρώτως. νοσήματα σύν- 
ϑετα, παὺ μᾶλλον εἴ καὶ τῶν κατὰ μέρος ἕκαστον τῶν 
ἁπλῶν μὴ κατά τι συμβεβηπὸς, ἀλλὰ πρώτως εἴη τοῦ σύμ-- 
παντὸς ὀργάνου νόσημα, καϑάπερ ἐν ὀφϑαλμῷ πτερύχιον, 
ὑπόχυμα,. ὕὗνάς. ἕκαστόν τε γὰρ τούτων ἴδιόν ἔστιν 
ὀφθαλμοῦ νόσημα, καὺ πάνϑ᾽ ὅμα γιγνόμενα σύγϑετον 
ὀφϑαλμοῦ νόσον ἰδίαν ἐργάζεται. τοιαύτῃ τις ἂν χρώμε- 
γος μεϑόδῳ πάντα ἐξευρίσκοι τὰ σύγϑετα νοσήματα τῶν 

ῬάΥΐ65 Ἰποϊοῆς ΑἰΠποιαηΐ, οχ δοο ἀθητὶ νουῸ πτουἱ σοι ο ΠΕ, 

αἱ ἴπ πὰ ἵρῆτιβ οὐαὶ ραγῖθ σοπῆ τι, σοῖτεῖ ἸρριΓαᾶο, 

απᾶ6 αὔπαῖδθ τηθιηργαπαθ [ἢ ΤΠ] αμην οίο. Πρ αχοι Πι'αἴτιι [-- 

αυϊάομι ἢ, Δ] δυ πιο λουιθμι σοι ΡΟ ἔπη 6 8 που. 91 

νΟΥῸ Ἡ]Οὰ5. Πδπο ἱρίδην Ἰπθιηργάπδαπι ΟὈΠάθαῖ, υ]ίο δἔϊατα 

μα σῖβ ΟΟΠΡΟΙΟ ἸΠΟΥΡῸ Ῥᾶγ5 Οὔ ΓΙ ει; [6 ἩΪΒΠΠ]Ποχηττι5 

τοίπαβ ἱρῖο ὁσπῖτιβ οουῃροο τπουθο ΑΠοἱ ργαθαϊοαϊμεαν, Ὅα- 

165 οαυϊδηι οχ δοσίἀθηΐ ἰοίτβ οὐσαμΐ ἔμπηηξ ΠΟΥΌῚ οολη- 

Ῥοῆῃ. Αἴ χα δοάθμῃ ἰθμηρουθ τη] 46 Ῥαγΐθ8. αἰοίπη-- 

ἴιν, ΟΥ̓ΡΩΠΟΥΤΙῚ ῬΥΙΩΙΟ [πηῈ ΘΟΙΏΡΟΠΙΣ ππουθὶ, αἴατιθ Ὡγα-- 

515, ἢ ραν οι] δ τα τιπτιβατίβαιθ ΠΗ Ρ] οἴ Ἰτουι 6 ἀοοϊ θη, 

[δα Ῥυῖπιο Τοῖϊι8. οὐϑαμπὶ {πιουῖξ πτουιι5, τὶ πὶ οοπΐο ῥίουν- 

δίτιαι, {Πα Πο δὲ τη γαθ. Ναπν θογαμι απϊᾳαθ. ῬΡΟΡΥῖτι5 6 

ΟΠ τρουθα5, δ απτπ ἤπμΠ ολπμι65 ἀροίααμΐ, Θομμ ΟΠ αι 

οὐ πλουθιμ Ῥγορυΐπμι οἴποιθιαί. Θὲ «15. (811 χπηοίποάο 

Ταἰ οἰ ΘΠ.) ΟΠ.Π65. ΟἸΒΗΪΙΠῚ ΟΥ̓ΡΆΠΟΥΏ: ΟΟΠΙ ΟΠ Ο5. γη0Υ- 
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ἘΔ. Οματε, ΨΊΙ. [15.] ἘΔ, ΒΑΓ, ΤΙ1.. (.65.) 
δλῶν ὀργάνων. ἐμοὶ δὲ ἐπεξέρχεσϑαί τε χαὺ συντιϑέγαι 
πάντα περιττὸν ἐδόκει. μεμαϑηκώς τις γὰρ τά ϑ' ἁπλᾷ 
γοσήματα πάντα καὶ τὸν τρόπον αὐτῶν τῆς συνϑέσεως,. 
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τό 7) ἀναγνῶναι μόνον εἰσάπαξ, ὅσα γέγραπται κατὰ τόδε 
τὸ (βιβλίον, οὐδὲν ὄφελος, εὖ μὴ μέλλοι τις ἔν αὐτοῖς ἐπὲ 
πλεῖστον γυμγάζεσϑαι, 

Βο5 ἱηνοηῖοι. ΜΠΗ νοῦ οπιπθ8 δὲ ρουίθατιί δὲ ΘΟΙΠΡΟΙΘΙ 6 

Γαρουνδοαμπθιτι νἱαθίαῦ. Θ1 απϊβ δπΐτη ἢΠΠΙρΡ]065. ἸΠΟΥΡΟΒ ̓  

Ομῖ65. ΘΟΥΤΠατ6. τηοᾶοβ φοιπροΠΙοτῖ5 ἀτάϊοονιῖ, ἀϊρητιβ 

οὑξ, 4] 16. το στῖθ ραν Που]δΥῖθτι8 [6 ἵρίστι ΘΧΘΥ οϑαΐ, Οα4- 

16 [8 π16] ἑαηΐπχα, ᾳπαθοῦπαπθ Βοο ἴῃ Ἰρτο (οτίρία Γαπΐ; 16-- 

5616. ΠᾺΠΠ|Ππ|5 6 π Πα 15, παἰπ χαϊβ παν ον Τὰ ἸρΠ|5. [6[8 

οχογοϊζαΐαστιβ Πΐ, : 
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